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ι Ν'΄' “ΦὌΎΎΨΨΥῪΥ 

ἸΧΌΡΠΟΧΙΒ, 

ΜΕΜΘΝΛΒΙΜΑ ΟΕ ΘΟΒΑΤΙΕΝ 

ΙΤΗ 

ΕΝΘΟΤΙΒΗ ΝΟΤΈΒ, ΟΚΙΤΙΟΛΙ͂, ΑΝῸ ἘΧΡΙΒΝΑΤΟΕΥ, ΤΗΕ ΡΚΕΟΙΕΘΟΘΟΜΈΝΑ 

ΟΕ ΚΟΉΝΕΝ, ὙἹΟΘΈΝΒ' ΜῈ ΟΕ ΒΟΟΒΝΑΤΈΕΒ, τύ, 

ΒΥ ΟΠΑΚΙΜΕΞ ΑΝΤΗΟΝ, 1,1,.1.»., 

ΤΆΟΓΈΘΕΟΝ ΟΥ ΤΙΝ ΟΚΕΕΚ ΑΝῸ ΓΑΤῚΝ ΓΑΝΟΌΛΟΕΒΊΙΝ ΘΟΟΡΌΜΒΙΑ σοντκοκ, 

ΝΕῪ ΥΟΚΚ, ΑΝῸ ΚΕΟΤΟΙ ΟΥ ΤΗΝ ΟΚΑΜΑΝ ΟΗΟΟΣ,. 

Ἂ 

ΝΕ ΧΟ: 

ΗἩΛΕΚΡΕΚΝ ἃ ΒΙΟΤΉΕΑΒ, ΡΟΒΙΙΒΗΕΡ 5 

8909 ἃ 331 ΡΕΛΕΙ, ΒΤΕΈΕΤ, 

ΥΠΑΝΚΙΙΝ βούλκε 

1801. 



΄ 

Βιυϊοτοα, δοοοταϊησ ἕο Αοξ οὗἩ σοηρτοββ, ἴῃ {Π6 γε 8 οὴ6 ΓΠποιβδιιᾶ 

οἰσὴῦ αηατγοα ἀμ ἔουν -οἰσἢῦ, ὈΥ 

ἨΔΛΈΡΕΚ ἃ ΒΕΟΤΗΕΙΒ, 

ἐω ἔμ ΟἹ εκ» ΟΠοο οὗ {16 Ἡ᾿βέγιος σοατῦ οὗ [π6 Ξουζοτη Ὠἰβεγιοξ 

οἵ ον Υὕοσκ. 

ὐοπῇ 
36" 



ὯῸ ΤῊΗΚ 

ΒΕΥ. ΘΕΟΘΒΟΣΝ ἡ. ΒΕΤΗ ΝΕ, }.}., 

ΤῊΝ ΑΒΕ ΤΗΒΟΙΟΟΙΑΝ, ΤῊΝ ΕἘΨΟΟΌΕΝΤ ὈΙΥΙΝΕ, ΑΝῸ ΤῊΚ 

ΘΚΑΟΕΡΌΙ, ΑΝῸ ΑΟΟΟΜΡΩΙΒΗΒ ΒΟΠΟΙΑΠ, 

ΤΗΙΒΎΟΚΚ 

Ἐς Ἐλεπρεείζα! » Ἐππετίθεῦ, 

ΒΥ ΟΝΕ ΗΟ ΤΑΚΕΒ ΡΕΙΌΕ ΙΝ ΟΥἸΡΑΙΜΙΝΟ ἩΗΙΜ ΑΒ ΑΝ ἙΑΠΡΤΥ 

ΡῬΠΡΙΣ ΑΝΌ ἃ ΒΤΕΑΡΓΑΒΤ ΓΚΙΈΝΏΩ. 
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ΡΒΕΡΑΟΘῈΕ, 
-- 

ΧΕΝοΡρηοΝ 5 ΜΕΜΟΒΆΒΙΙΙΑ ΟΡ ΘΟΘΒΑΤΕΒ ΠΟΥ 5 50 
Θχοθιοπί ἃ σοῦγβο οὗ τοδάϊηρσ ἴον ἢ γουηρΘΥ βία θηςβ 
ἰπ οὐγ σο  οσθ5, (Παΐ [15 ἀθβθησθ Εἰ ἐμ ουίο ἵγοόγῃ {Π6 ἰἰβὲ 

οὗ ἰοχί- θοΟ ΚΒ ἰ8 τῆῦοἢ ἰο θ6 τερτοίίθα. Τὴ ϑάϊίοσ 
ΒΟΡΘ65 {παΐ τ1η6 ἰΙαθοῦ νυ μίοἢ μ6 Βὰ5 ἤθγθ θθβίονγθα ροὴ 
(η6 ὑνοσκ τηᾶν' βδασοθοα ἴῃ Ὀγϊησίηρ εἴ ΤΟ ἰηΐο ἔἌΨΟΥΙ 
σνττἢ θοίἢ ᾿πβίγαοίουβ πα ΡῸρ1]5, ἀπά ἴῃ ορθηϊηρ' ὉρΡ ἴο 
16 ἃ τῆογΘ ἰαγη αν ἀοαααϊηΐαποθ νυν ἢ οὴθ οἵ (6 
πηοβί θθδυια! γαῖ 565 οἵ δητιαυϊν, 
ΤῊ ἰοχί 8 Βα βία 1Ὰ}}ν Καὶ ἀπ Υ᾽β. συ ἢ Βα οἷ ΑἸ θῚ- 

αἰϊοηβ, ον Ον ΘΙ, ἃ8 ἀρρθαγοὰ ἴο 1η6 δαϊΐοσ ἴο 6 τὸ- 
αυϊγοά Ὀγ 1Π6 ἰηΐοτοβίβ οὐ ἴῃο86 ἴογ ννῆοβθ Ὀθηθῆς (Π6 
ΡΓδβθηΐ ὑγοῦκ ἰβ ἰπίοπάρά. ὍΠβ, ΤῸ ἰπβίδησθ, (ῃ6 

Ῥυποίυαιίίοη Πα8 Ὀθθὴ θη γον τϑπιοάρ θὰ, ἀπά ἃ 
σθδηρσθ ῃα8 θδθη πηδάθ τοῦ {πΠ6 θγπηαη ἀηά ΤηΟΥΘ 
ἱηνοϊνοά τποάϑ οἵ ροϊηιίηρ ἴο ὁη6 Ἰηογθ οἰοβοὶν δηδὶ 
Οβουβ ἴο Οὐγ ονη. ΤῈ ἀφοϊάρά ἀδἀναῃίαρο γοβυϊ ἰησ 
ἔγοτὴ βυσἢ ἀπ ἀΥγαησοιηθηΐ ἢ Θχρογίοποθά ἰῃβίγασίοῦ 
Ὑ}}} αἱ οὔσθ ἀρρτγϑοίαίθ, Αποίμου ἀθνίαιίοη ΠῸΙΩ 
ΚΌΛΠΟΥ σομβἰβ.5 ἴῃ γοβίοσίηρ (ὁ {1Π6 ἰοχὶ 1Π6 Αἰτὶο τοτ- 
τηϊηαιίοη οἵ 16 βοοοῃὰ Ῥϑύβοῃ ἴῃ εἰ, νυν ῃϊοἢ γοϑίβ οὴ 
ἴοο 06 στουη 8 ἴο θ6 ᾿ἰρ ΠΥ γο]θοίθά, θνθὴ ἴῃ ΡΥΟΒ6 
Νδνν τοαάίηρβ πᾶνο αἰδο θθοὴ ἰηϊγοάπσοά ὙνΠΘΓΘΥΘΙ 
{ΠῸΥ βθοιηθά (ὁ Ὀγίηρσ οὐἱ {Π6 πηθαηίηρ οὗἩ (ἢ ααἰποῦ 
ἸΠΟΓΘ Οἰθατν, ΟΥ ἴο ἀο αὐναν ΥἹ ἢ βοπηδ αὐνκυναγὰ αηὰ 

ον άθηι! ν ΘΥγο ΘΟ. σοπβίγυοιίίοη. Τὴδ στϑαΐϊ τηϑσὶΐ 
οἵ {πὸ ῥγοϑθηΐ ἰεχί, ΠΟνΥΟΥ ΟῚ, οοῃβἰβίβ ἴῃ ἰ18. Βοηρ δὴ 



νΙ ΡΕΕΕΑΟΕ. 

ἐχριιγραίοά ομ6. ἘΣΥΘΥῪ ΡῬάαββαρθ Πα5 δἰἴμοὺ ὈΘθη σθ- 
Ἰθοίβά οὐ βϑβϑθῃία!ν πηοάϊῆθά τΠαΐ ἴῃ ΔΠΥ͂ γα σ0η- 
βΙοιθὰ ἢ οὐχ θοίίου ἀπ ΡυγοῚ Ἰάθαβ οἵ ρῥγορυι θῖν 
Δ η4 ἀδοογη,, ἴοΥ ον θὴ ἴῃ {Π6 δίῃ] 8] {γθαί595 οἵ {πΠ6 

Οσθοθῖκβ χρυ ββϑίοηβ ἀηα ΔΙ] 5] ΟΩ5. ὙΝ1}}} ΒΟ ΘΕ] Π165 οΟ- 
σαν ὙΥ ΠΙΟἢ ἰζ 15 ΟἿ ΠΔΡΡΙΘΙ ὈΎΙνΊ]Θσα ἴο πᾶν θΘθῃ 
ἰΔασ ἢ πη ραυη συ ἴο σοημάἀθηηη. [{ 15 θα]θνθά {ῃαΐ 
1Π6 Ργθβθηΐ 15 Π6 οὐἱν δα οη ἴῃ γνῃ] ἢ {Π15 τηοϑί 58]- 
αἴανν τὰ]6 Πὰ5 θθθη [Ὁ] ονν θά, ἃ οἰγουτηβίαησθ νῃ] ἢ 

Ὑν}}} ποί [81] το γθοοπηηθηά 1 ἰο {Πη6 ποίϊσα οἵ [ῃ056 ἰη- 
βίγυοίοῦβ Οἵ νοῦ! ἡ} ]Ὸ ΔάΠογο δίνουν ἴῃ 1Π15 γαβρθοῖ 
ἴο {πΠ6 σγῖβ6 ργθοθρί οἵ (ῃΠ8 Ἀοῃηδῃ βδίτὶϑί. 
ΤῊ ποίθϑ Δρρθηαθαά ἴο {π6 ργθβϑηΐ σγοσκ οοηίΐαϊῃ {Π6 

σγΠ016 θοάν οἵ Κα ἀππου᾿β να ]6 σομηηηθηΐαγνυ, συ ἢ 
ΒΌΘΙ Δα ΠΟ. 5 ἃ5 [ῃ6 δα Ιου νγὰ5 ΘμαὈΪθα ἰο τα, Βθοίἢ 

[το Πα ΥΟΙι5 ΟἴποῚ σουηπηθηΐαΐουβ, απ 4150 τοι δἰδ5 

ΟΥ̓ ΤΟΒΟΌΓΟΘ5. [ἢ οἱοίῃίησ Κα πη 615 ΘΟ ΑΓῪ ἴῃ 
80 ΤΡ] 5} στρ, {πΠ6 δαϊίον Πὰ5 θθθὴ ὑΘΥῪ τηδίθυ ΠΥ 
αἰάδά θγζ {π6 θχοθι]θηί δαϊοη οἵ {Π6 Μϑιηοσ Πα τ- 
σΘΉΓΥ ΡαΡΠΙ5η6α Ὀγ [)ν. Η]οκῖθ, ἀπὰ μ6 Ῥθσϑ ἰθᾶνθ 
ἤθτθ ἴο γθίαση ἢὶ5 Δοκηον] θα στηθηίβ (Ὁ. {Π6 να} ]6 
πηδίθυϊα ]5 συ τἢ νυ οἢ {Παΐ νγοῦῖς Πὰ5 ΒῸΡΡΙ6 4 Πίτη. ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ, που Υ, ἴο τ ηάοΥ {π6 ργθβθηΐ δαϊοη 511} 

ΠΟΤῈ σοΙηρ οί {Π8ῃ ΔὴΥ οἵ 115 ρΡυθάθοθββουϑβ, ΒΟΠῚΘ ἱτη- 
Ρογΐαῃΐ βαΒΙ ἀἸΑΤῪ τηδίίου μὰ5 θΘΘὴ ἃρρεπαθα ἴο {Ππ6 
νΟΪατη6, νυ ΒΟ γγ}}}} ραΐ (Π6 βία ἀδηΐ Ἰηΐο Ροββθββίοῃ οὗ 
1ῃ6 ΠΟΘ σγουηά το]αῖνα το 1Π6 1,18 ἀη4 ΟΠαγδοίου 
οἵ Βοοταίθϑ, δῃὰ νν}] θη Ὁ] Πἰπὶ ἴο ΤΌΣ ΠῚ πη ἀπ αβϑθά 

ΟΡ ἴθ ἴοσ Πἰτηβο! .. ὙΤΠ656 αἀάρηάα 16 ἃ5 [Ο]] ον: 
1. Το Ῥγοϊεσοηιοπα Γ᾽ Κιϊληιον,, ἃ5 ἴᾺΥ ἃ5 ἰγαηβ αἰθα ὃν 
ΒΘ θυ, οἵ Τ ΎἸην ΟΟ]]6σο, ΤΠ) Ὀ]η, ἀμ τυ ϊοῃ Πᾶνα 

ὭΘΥΘΙ θθίουθ ἀρρθαγθά ἴῃ {18 σουηίτν ἴῃ 8ῃ ἘΠΡΊ5ἢ 
ἄγθβδ. 9. ΤΠ {16 οΓ ϑοογαίο5, ὃψ 1)γ. Ἡ 5.567, ἰγ8 8- 
ἰαϊθα τοι 1η6 (θυ πιδη, ἃηά νυ ῃΐοἢ ἀρρθαγθά ἴγομῃ {6 



ΡΕΕΡΆΑΟΕ. νὴ 

Ιμοπάοη ρῥγθ55 ἰη 1840. 8. ϑδολζῥεϊογηιαο)ιεῦ ον {λι6 Ῥογ 
οΓΓ δοογαίες αα α Ῥλιϊοξορλιον, ἰγαπβί αἰθὰ ἰτοτη 1Π6 (ἀθυ- 
τδη ὃ. {π6 ργθβθηΐ Βίβῃορ οἵ “1. Ἰλανἀ᾽5, αηὰ οτὶρὶ- 
Δ] ν᾽ ΡΟΒ] ἰβῃθα ἴῃ {μ6 Ῥλιοιοσίοαὶ Μδοιπι. Α5. 186 
ορίπίοῃβ οἵ ὙΥ̓Ίσσουβ οὴ 1Π6 σΠαγδοίθυ δηά παίΐασγθ οἵ 
1Π6 ΡῬΒΠΟβορὴν οἵ δ'οογαίοβ αἰ ῚῸῚ πιαίθυ αν ἴγτοτῃ (ἢ 056 
οἵ Ομ οἰ ουιο θυ, Βγδηαἷ5, αηὰ Π θυ, 1ἃ νγὰβ ἱΠουρἢς 

αὐἀνίβαθ]α Ὀν {(Π6 Ἐπ σ δὴ ἰγαηβίαίου οἵ {μ6 1108 οἵ 
ϑοογαίαβ ἴ0 ἀρρθῃά {Π|15 θββαν οἵ ΟΠ] θυ ΟΠ 5 ἴο 
Πὶβ5 ὑνοσκ, ἀηὰ τγ μανῷ αἰϊονγθά 1ῃ6 ἀυστδησθιηθηΐ ἴῸ 
τοπγαΐη υπάἀἰδίαγθοα. Τὸ πο Ῥτγοϊθσοπιθπα οἵ Κὔμη- 
ΘΓ 1Π6. δάϊίοῦ ἢα5 ἀρρεῃάθα ἃ ποίθ οἡ {6 βυβ]θοὶ οἵ 
1Π6. 50- σα ]]οὰ ἀθιοη οἵ οογαίθβ, ἴῃ υγῃῖοἢ {Π6 ορίῃ- 
ἴοῃ οὗ 71εἰ οὐ {Π15 το -αἰβραΐοα Ροϊηΐ 15 τοίθγσθα ἴο 
ἀπ Ορίηΐοη τυ ΒΙοἢ,, ἴῃ 4}} Κ᾿! ποοά, σοηίαϊηβ {Π6 τηοβί 

Γαιϊοηα] νὶθνν οἵ (Π6 σα56. 

ΤῊ φάϊου νν}}} πονν πηθηίϊοη {Π6 Ῥυϊπηοῖραὶ τγοσκβ 
ἴο Ὑνῃϊοἢ ἢ 18 ἱπάθθίθαά ἴον ναϊααθ]6 αἱ ἃ ἴῃ ργθραχίηρ 
16 ποίθ5 ἀρροῃπάθά ἰο ἴΠ6 ργθβθηΐ νοϊαπηθ. 

1, Χεπορλοπέίς ἂς δοεταίε Οοπιπιενίατίί. Ἰεεσορπουὶξ φἰ ἐχρίαπανὶϊ 
αρλαεὶ Καλπεν, ὅς.; Οοίλα, 1841, ὅσο. 

9, Χεπορλοπείς Μεπιοταδίϊα δ'οεταίε, εὰ. δελπείαεν; Οσοη., 1813, 

3. Χεπορλοπίίς Μοεπιοτανἑα, εὰ. Ἡεώκε; 1 ρε., 1803, δυο. 

4. Χεπορλοπέΐε Οοπιπιεπίατιϊ, ὅ:6., εὰ. Βογπεπιαάππ; 1ρε., 1859, 8σο. 

δ. Χεπορλονί Μαεπιοταλίϊία, οἀ. 1απιρε; Ηαὶ. δαπ., 1806, 19 πιο. 

6. Χαιορλομείς Μενιοταδίία, εὰ. δ'εκβενέ; Βναπάξην., 1844, 19 πιο. 

7. Χεπορλονεί. Μεπιονταν( α τεοορστιουὶξ εἰ ἐϊΠμείτασίἐ Ο. Α. Ἡδενῦδεί, 
αἱ. δ'αζ., 1827, 19 πιο. 

5, βδ'ολναίεε, τον ΕῪ. (Ϊαεοῦε, 4ἰε Αἰραῦε, «ἐπα, 1858. 

9. Χαιορλοπίίε Ορετα, εἀ. ᾿αύπεν; Ῥαγία, 1838, δυο. 

10. Χεπορλονε Μεπιοτανίία, ὅ:ε., αἱ. Η οκίς; 1, οπά., 1847, 19 πιο. 

11. πιλπχενὶ Τἰείαία ἐπα Μεποταν α Χεπορλονεί, ΜΞ. ἐορν; 

19, Χεπορλον» ιν Βῶελεν ϑολγαίίεελον Πεηλιοῦναἐκείίοη, σον 
ζολαπη Μιίελαεὶ Ηἰ νίησε; Ἡϊεέπιαν, 1818, 19 πιο. 



ΨῺΙ ΡΕΕΒΑΟΕ,. 

138. Χεπορλοη"ς Ῥοπισωταϊ οϊέεπ ἀε5 Θ'οπτγαίο5, υοη Δἴεψεῦς ῬυδηΖ. 
ἴαιι, 1891, 19 πιο. 

14. Μοταϊεεέε8 Απεῖεης, ραῦ Αἰπιό- ατέϊη; Ῥατῖς, 1840, ϑυο. 

15 δα Τέπιοπ ὧδ ϑιοογαΐθ, ραὺ 1. 1, οἰ; Ῥατγῖβ, 1830. 

16. Χεπορ)οπὶ Μαεπιοτανίϊα ο06: Θοογαίεδ, ὃψ αἴδογρο Β. γγπΠοοῖον. 

.8.; 1,οπά., 1847. 

Π| τϑιλαῖηβ θαΐ ἰο δα ἃ {Παΐ, 1ῃ ργθρασίηρ {15 νοἹ αΠ1Θ 
ἴου {Π6 ῥρσϑϑβ, {Π6 δαϊίου. ἢὰ5 θθθὴ θηδυ ]θά, ἃ5. οῇ ρτθ- 
νἱΟυ5 ΟΟΟΆΒΙΟΉ5, ἴο ΒΟ 1Π6 ἀϑϑιϑία ποθ δη4 σο-Ορου- 

δίϊοη οὗἉ ΠΪ5 ᾿Ἰθᾶγηθα δηα νϑυὺ δοουταίθ ΠΊΘη4, Ῥγοίδββ- 
ΟΥ ΠΥΙΒΙΘΥ, γἤοβ6 βθύνίοθϑ ἴῃ {π6 οαυβθ οὗ οἰαββίοαὶ 

Ιθασηϊησ ἃ. 6 Κηοννῃ ἴο πὰ ἀρρτγϑοϊαίρα Ὀγ 8]]. 
Οοἱιπιδία Οοϊϊεσε, ΑὐχΖιιει ϑ0ιλ, 1848. 



ΡΒΟΙΒΕΒΟΟΘΜῈΕ ΝΑ, 





ΡΕΒΟΓΕΘΟΟΘΟΜΕ ΝΑ, 

. ΟΟΝΟΈΚΝΙΝΟ ΤῊΕ ΡῬΕΒΙΟΝ ΑΝῸ ΡΙΑΝ ΟΡ ΤῊΞΒ ΒΟΙΓΠΟΥΙΝΟ ΒΟΟΙΚΒ. 

ΏΘ ἀοβίρη οἵ Χεπορῆοη ἷπ ἴπ6βο ὈΟΟΚΒ 18 ἰο ἀοίθπα ϑοογαίθϑβ, 

ε|8 θεϊονεὰ ἰηβίγυοσίοτγ, ἴγοπὶ 1Π6 δοσυβδίίοῃβ οὗ 8 ργοβθουΐουβ, 8πα 

ἴο ῥσονθ ἔπαὶ "6 δὰ Ὀθϑη ἃ οἰλίζθη τηοβὲ βοῖαϊ ἴὸ ἱηάϊν 8 1}5 ἀπὸ 

ἴο 1Π6 βίαίθ. Ὑμαὶ {Π18 ἀδίρποθ τηϊσῃϊ πᾶν (ῃ6 στθαίθυ υνεϊρῃξ, 
6 8 ποῖ οοηϊοπίθα ΠΊΘΤΟΙΥῪ ἴο τουΐουν δηᾶ τοίαϊθ 16 οὔαγροβ Ἰαΐὰ 
ἀραϊπβὶ ϑοογαίοβ, θυΐϊ, ἀθνυοιϊπρ ΠΊΘΥΟΙΥ͂ 16 ἢγβὶ ἔντὸ ομαρίοτβ οὔ 186 

ἔγβε θοοῖ ἰὸ {18 ρατί οἵ [ιἷ8 βυιδ]θςοΐ, 6 πη ἱπίστούυσοθβ βοογαῖθβ, 

δηὰ γοργοβοηΐβ ᾿ΐπη ἀἰδραϊίησ τ] ἢἷ8. Ρυρ 1185, πο πά8, ἀπά θύθη 

Βορἰδίβ, ὕροη 16 τηοϑὶ ἱπηρογίδηϊ ἱορίοβ οὗ ΠΠΟγΑ ΠΥ, ἀπὰ {παὶ ρατί 

οἵ ρΒΠἸΟβορῊν νυ ἰ οι ἰγοαῖβ οὐ {Ππ|6 τοϊογπιαιίοη οὔ μα πηαη σοπάμοί. 

ΠῚ ψὸ ὀχοθρὲ 1Π6 σοτηπιοποοιηρηῖΐ οὗ (6 ἢγβεὲ ὈθῸΚ (οδρ. ἱ., ὁ 1 

δηὰ 2), Χοπορθοη ΓΆΓΟΙΥ δἀάγθ5568 8 τοδί θυβ ἰῃ [8 Οὐ Π ΡΘΥΒΟΠ, 

δηὰ τπ6π ΟΥ̓ ργοτηΐβοβ ἃ ΓΟ ὑγογὰβ 0 1ῃ6 ἀἰβοοῦγβοϑ οὗ ϑοοσαΐοδς, 

ἴο ἱπίοσγτῃ 8 ῬνἤΘηοΘ {116 ἀἰδουδββίοῃ ἅτοβο, απ ἴ0 γοηάθγ ἰΐ τότ ἴῃ- 
εἰς ἰχίθ!ο ; ΟΥ, δὲ 106 οἷοβο οἵ ἃ ἀϊβρυϊδιίοη, ἢ6 ὈΤΙΘΗ͂Υ ἀγαννβ ἂη ἰῃ- 

Τότοποθ νυν ἢ στϑίθγοποθ ἴο 1Π|6 ΓΘδο Πρ ΟΥ τηοάθ οἵ 1{{8 οὗ Βοογαῖοβ 
Ἡδπορ, νυ 1}6 τγὸ τοδὰ {Π656 ὕ0ο ΚΒ, ἃ {ἰνίηρ τοργοβοηίδίίοη οἵ 186 

ῬὨΠΟΒΟρΉΟΥ ἀιγίβοβ ὈΘΙΌΤΘ 08; [ὉΓ {Π|656 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘΟΒ Θιηθγασο ἃ στοαὶ 
ὙΔΙΓΙΘΙΥ οἱ Βυδ)οοίβ, δηὰ ἅγὸ δά γοββοὰ ἴὸ τηθῃ οἵ ΘΥ̓ΟΓΥ οἷδ55 δηὰ 

Βἰδιίοη, πὰ 85ὸ σγαρῃοδ}ν Θχ δῖ: Βοοσγαῖοβ ἰπ 106 δοὶ οὗ δἀἀγθββ5- 

ἴῃ ἱπάϊν ἀυ815, 85 ἴ0 5ῃονν μουν ΔΡΕΥ Π6 δυϊιοὰ δηὰ πιοάο!]οὰ ἢ8 ἰδη- 

εὐᾶρο ἴὸ 16 σοηποϊίοη ΟΥ ὀϊδροβίτίοη οὐ ϑδοβ. Απά ἤδῆσο νγὸ ΠΊΔΥ͂ 
Οἰδατν ρογοσίνθ {πΠ6 τηδη ΟἹ ἀ ρον. οὐ ϑοογαίοβ ἰη ἀϊδβουδββίοη, εἷ5 
ΒΚΠῚ ἰῃ δά ἀτγοββίηρ τηδὴ οὗ ΘΥΟΓΥ οἶα58, [8 ΠΟΌΪΟ παίαγαὶ ὁπάουν- 
τησπίβ, ἷ5 Ὁ δὰ Ομαγδοίου, 

Χεπορθοη ἀοο5 ποῖ ῥγοίοθβϑ 0 βᾶνο ἰδκθη ἄοννῃ δὲ {Ππ|Ὸ τηοτηθηΐ, 
πὰ θοφυσαιποά ἰο υ8, [Π6 ὙΘΥΥ ὑνογὰβ οἵ βοογαίθθ, {0 ΒουΥΘΎΟΥ, ννὸ 

σοηδίδογ τπ6 ἀϊνογδίηο βίγ]ο οὐὕἉ ἃγρυτηδοΐ ἰπ {πδ5ὸ ἀϊδουβδίοηβ οα 

ὙΔΙΙΟΌΒ δι δ᾽ δοίβ, ννὸ σδῃ ΠαγαὶΎ δηιογίαίῃ ἃ ἀουδι ἐπῶῖ Χοποριιοη ᾿α5 
τηοάο!!οὰ ᾿νἷ5 δίγὶο ἀπά ἀϊοσιίοη ἰοὸ 1Ππ|0 οἰοδοβὶ γοβοιθίδησο νυ ἢ 106 

πίγίο δηὰ ἀϊσιίου οἱ δἷβ τηδδίοσ ὙΥ̓́Θ τᾶν {Π|6 τοτγο γον Ὀο ίονο 

ἀνο Ἰπησύυᾶρο ἴ0 θῸῸ ΟἸΟΘΟΙΥ δδδὶ πη δίοὰ, ΕΓ νγὸ σοηβίἀου ΠΟῪ ΘΑ Υ, 
ἤτοι Ἰοος ἱπι πηδοῦν ἀπά (απ ατίγ, Χοπορθοπ σου ἰηνοδί δἰ5 ἴδω» 



ΧΙ ΡΚΟΙΕΘΟΜΈΝΑ. 

σαᾶσθ ὙΠ ἃ ἰτὰθ ϑοοτγαίίο σο]ουίησ. Ηθποθ {Π|6 τη] δηᾶ σϑπέ!θ 
ΤΘΠΟΥ ὙνὨΪοἢ ΡΟΥΥ 4685 81] {Π6 νυυϊτηρ5 οὗ ΧΘπορἤοη,; {πΠαΐ παίνθ πᾶ 

ἰηρταϊποα 5 τηρ] οἰ Υ, τε άο!θηΐῦ νι 811 1}6 ΒτΆΟ68 δη4 Ὀθδυΐ 685 οὗ 

Αὐοΐβηλ, νυ 8116 Ὁ Θητῖ 65 [Π6 ΤΘΔάΘΥ ὈΥ 15 5ΙΤΡ]6 ΘΙθσΆΠ 66, ΡΡΘδΥ5 

ΔαΤΉΪΓΌΪΥ δἀαρίοα ἰο ἀδριού {Π|6 δια Ὁ]6 σΠμαγδο συ οὗ ϑοοσαΐθβ, ὨΪ8 

ΟΔΠΔΟΥ, ἢἷ5 ᾿πβ᾽ πααίησ ΔΠΔὈΠΠΠΥ ἴῃ 5 σοπνθυβαίίοη ἡ Ἰ ἢ ἢ ͵5. {6 ]]ονν- 

Ιη6η. ΤῸ οπηῖϊΐ ΟἾ ΠΟΥ ρΡοΪϊπίβ, ΟΠ6 ΘΧΆτηρ 86 Ὑ}1}} ρον ΠΟΥ Δατη ΓΑΙ Υ 

Χοπορμοπ Πᾶ5 δἀυτμηθταΐθα 116 ρου] ΑΓ ΟΠαυδοῖου οὗ ἢΪ5 τηαβίθσ. 1ὲ 

ἰβ. 7611 Κπονγη {πα΄ Ὀζ 1Π6 ΟΥ̓ 5 οἵ οἱὰ ϑοογαΐθβ νγ5 δ᾽ ]δα ὁ εἴρων, 

ἔτοῖη {παΐ ἸΤΟΠΥ͂ ΟΥ̓ ἰββιτη ]αϊϊοη ὈΥ͂ ΠΟ ἢΘ Δρρθασθά ἴο σταηΐ 8}} 

[Π6Υ οἰαἰτηθα ἰο {τ γΟΪΟ 5. ΡΥ ΠάΘυβ το ΡΒΠΟΒΟΡΏΥ, νγἘ 116 ἢ6 Ὠϊτα- 

561 δϑϑυϊηθᾶ [Π6 ἀϊβσιῖϊβα οὗ ἱσποσᾶποθ Οἡ 8]} 50] θοῖβ ; πᾶ [ἢ]5 

ΑΥΠῆσΘ μ6 υϑθα τηοβί 5 ΚΠ ΠΥ ΓῸΥ 1Π6 ΘΧΡΥΘ5Ξ5 ΡΌΤΡΟΒΘ οὗ σοπίοπηα- 

ἴπσ ποτ δὖ {Πη6 ο1056, ἀπά σοηγυϊποῖησ ἰῃθτὴ οὗ {Π6]Γ 'σηοτᾶποθ ἃπᾶ 

[Ὸ11γ.32 Ιῃ ΤΩΔΠΥ͂ ΡΑΒΒΆΡΘΒ, 50 Θ]ΘσΔΠΕΥ ἃ πα ΠΑΙΨΘΙΥ͂ Πὰ5 ΧΘΠΟΡΏΟΗ 

γΘριοβθηΐθα {Π15 ἸΤΌΠΥ, [μαΐ νγ6 οἂπ ποΐ δηϊοσίαϊη ἃ ἀουθί {πΠδΐ 1ΐ 15 

ἄγαννη Ττοτ Ἰἰνίησ παΐυγο.Σ ΤῊΘ οΘχίγδοσα! ΠᾶτῪ αῇἴξδβοίίομ ἀπά βἰη- 

ΟΘΥΘ Ἰονα ἑοννασά ἢΪβ5 τηδβίοϑυ, τηδηϊ βία ἴῃ ἴΠ 656 ὈΟΟΚΒ, σῖνθ {Π 61 

ἃ τηοβὺ ρ᾽θαβίησ δηά σγαΐθἢ] ΟΠΆΤΙΏ. 

11. ΟΝ ΤΗΕ ἈΕΕΑΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΕ ΞΌΒΙΕΟΥΒΊΙΝ ΤΗΕ ΒΟΙΠΟΥΤΙΝΟ ΒΟΟΚ5. 

ΑἸΓΠΟῸΡἢ ϑοογαίθβ βρθπῦ 1Π6 Θῃτγ6 Ρουϊοα οὗ ἢΪϊβ ΠΠ|{6 1π {Ππ6 βίαν 

ὉΓ νν]βάοτῃ, απ νγὰβ {πΠ6 ἢγβί ἴο σοῃβίσγαοι ΡῃΠΟΒΟΡΠΥ οἡ ἤτπη ἂπᾶ 

50114 Τουπηἀαιοηβ, γαῖ μ6 ΠΘΥΘΥ βίθαϊθα ἴο τοάποθ ἢϊβ ἀἰβοουθυῖθβ ἴο 

ΔΗΥ͂ ἃΙΐ ΟΥ 5υϑβίϑθιῃ ; Ὀαΐ 8 ἃ5. Δη οσοᾶβίοη ργθβθηΐθα ᾿56], μ6 ἀϊβ5- 

ΘΟΙΙΒΘα οἡ ὙὙΠαΐθυοΥ ἰθηᾶθα ἴο ἃ ῬΥΌΡΘΥ σουῦγβα οὗ [ἰΐδ, ἴο τϑίοστη 

ΘΠΔΥΔΟΙοΥ, ἀπ οοπάιϊοί ἴο ΠαρρΡΙΠ655 ; 88, 6. ρ΄.» Οἢ ῬΙοῖγ, θθαυΐν, 705- 

{166, ΘΙ ΡΟΤΆη66, ζογ 6, 1ηΠ6 ὈΟΑΥ ΡΟ] το, 1π6 ἀυΐ165 οὗ ἃ βίαϊβ 

ταἰηϊβίθυ, ἴΠ6 ρονθυπητηθηΐ οὗ Ιη6Πῃ, πη, ἴπ ἥπθ, οἡ ἃ]] ἴορίοβ 1ῃ6 

Κπον]θᾶσθ οὗ ννῃϊοἢ νου ΥΘΠΑ͂ΘΥ ΤΠΘΠ ΠΟΠΟΙΔΌΪΘ δηᾶ Θχοο]]θηΐ, 

ὙὮ116 Ἰσποσᾶποθ οὗ {μθ τὴ νοῦ α ἀσσγαᾶθ στήθη ἴο ἃ 5ΞΟΥΥ 116 οοπα 0." 

Ηδποο, ἴη 186 [Ὰ]] ρΊατβ οἵ δοίϊνϑ 11{6, ἀπά ἴῃ {Πη6 {Πτοπρ οὗὨ τηθη, ἢ6 
Ὑγ85 ΘΥΘΥ ἰοππα βοαίζουϊησ ἢΪΒ5 ὑνοσᾶβ [0 ῬΘΥΒΟΠΒ Οὗ ΘΥΘΤΥ ΟΠ ΠΙΟΠ, 

ΠΠαΤΪπὶπσ [ΠΟΤ ΤηΪπΠ 45 συ ἢ {π6 Ἰιρηΐ οὗ Ὠἷβ ᾿πβίγαοίίοη, δηᾶ συϊάϊησ 

{Π6 πὰ οἡ {μ6 ρΡαΐῃ ψνΐοῃ θὰ ἴο ΠαΡΡΙΠΟΒΒ; δηᾶ 50, νγ6 τησβὲ ποί 

{Π1ηἰκ 1 βίταησθ ὑπαῦ ΧΘΠΟΡΠΟΙ αἀἰὰ ποῦ δυτᾶπρσθ {Π656 αἰΒΟΟΌΓΤΒΟΒ οὗ 

ϑοο͵γαΐθβ δοοοσαάϊηρσ ἴο ΔΗΥ͂ Β᾽ ΠΑΙ͂ οὗἁὨ ἀΥσαπηθηΐ ΟΥ̓ ΒΟ] Θοΐ, ΟΥὉὨ αἰὰ 

ποΐ [ΌΤτ ἃ βοϊθηίῆς βυβίθτη ΤΌΤ ΤΠθῖη. ΤΉΟΒΘ ὙΠῸ πᾶν Θχρθοῖ- 

1, Οοιαραγο Οἷο., ἐδ Ογαὶ., ἰὶ., 14, 58; Βγι., Ἐχχν., 132. 

ῶ. ΟοΙαρασγο Οἷο,, Βγιῖ,, Ἰχκαν., 9299, 

3. σοτραγο ἰ., 23, 34, 8εᾳᾳ.; ᾿ἰϊ., 6, 3, δεφᾳ.; ἵν.) 2, 

4. Οσοτηράγο ἱ., 1,10. 



ΡΕΟΙΕΘΌΟΜΕΝΑ. χἰὶ 

δὰ το ἤἥπά βυοι ἃπ γα πσοτηθπὲ ΟΥ βυβίθιη 'π 1656 ὈΟΟΚΒ, Ὑγοτο υἵ- 

ΤΟΥ ἱσποτγαπέε οὗ {Π6 τηϑίμποὰ οἵ ἐθδομίηρσ Ρυτβυδα ΟΥ̓ ϑοσγαΐοβ, ἀπὰ 

οὔθ οδἦθοῖ οἵ τμ656 ὈΟΟΚΒ ; 1ῸΓ ἱΓ ΧΟπορμοη Πα βυβίθιηδεζϑα, δο- 

οοτάΐηρ ἴο {Π6 τἱρσίὰ Γὰ]65 οἵ τί, 1Π6 ργθοθρίβ οὗ βοογαίΐοβ, ῃ6 νγουἹὰ 

ποΐ ΟΥ̓ πᾶνθ ἀδυϊαϊθὰ ἔγοῖὴ 16 τηδίποὰ οἴ ΗΪ5 πηδβϑίθσ, θὰ πᾶν Ἰθῖ 

ὯΒ ΟὨΪΥ͂ ἃ Τηδρᾶστ δηᾶ ἱπιροτίθοϊ ρίοίασα οἵ ἢὶβ τηϊπᾶ, απ Ὀσόκθη 

ἄουγπ ἴπ6 ὙγΠ01]6 ΥἹΘΟΥ πὰ ΡῬΟΥΥΘΥ οὗ πἰβ ἀθίθποθ. Ηρθπορ συ 6Π- 

εἶγο γθθάοτη ἢ6 ᾿ι85 παγτγαϊθα (ῃ6 ἀϊβουβξβίοπβ οὔ ϑοοσζαίθβ, δπὰ δρ- 

ῬΘΆΓΒ ΓΑΙΠΘΥ ἴο πᾶν ΤΟ] οννοὰ 1η6 σὨσγοποϊοσίοαι οὐάθυ οἵ {με ῖγ ἀθ- 

νοσυ ἰμᾶπ 1Π6 ἀτταπσοιηθηΐ Οὐ σοπηθοίίοη οὗ 1Ππ6 Ὁ βυ)]θοῖ τηδίΐου ; 

γοῖ ἴπ [Π16 ἸΥΡ Υ ρΡοτγίίοη οἵ 16 ὙτοΥΚ ἴξ ἰ5 ποὶ ἀἰδῆσυ]ς ἴο ἔγᾶσθ ΒοηΘ 

δ ἰρὶν δἰΐϑιηρὲ δὲ το σΌΪΥ ΔΥγαησοπιθηΐ ; ΤῸΥ 106 ἢγβί ἔπῦὸ Ομαρίουβ 

οἵ {Π6 ἤγβε θΟΟΚΚ ἅτ θιηρίογοὰ ἴπ ἃ σοΠΟΥΑΙ ἀδίδποθ οὗ ϑοοσζαΐθβ 

αραϊπβὲ {6 σμᾶγροβ οἱ 8 ΔΟΟΌΒΟΙΒ; δπᾶ ἔπθη, ἱπ 1η6 ζΟ]Π]ονσιησ 
Ροπίοη, {Ππ|6 σϑηθταὶ ἀθίδποθ 18 ρσόύθη ὈΥ̓ ρασ ΔΓ ἰπβίαποθβ. ΤΙ ΐβ 

μον σοπβίβίβ οὔ υἷνὰ γὐόσθ ἀἰβουββίοηβ Ὀθένγθοη ϑοοσγαίθβ δπὰ ἢἷ5 

{τἰοηάβ. ΤΟ {μἰγτὰ σμδρίου οὗ 1π6 ἤγβί ὈΟΟΚ 18 ΟἸΟΒΘΙΥ σοπποοίθα 

ἀντ 16 ργθοθάϊηρ Ρογίίοη : ἴδ Τ6 0 8}}5 1η6 ρΡοΐπίβ δβϑβουίθα Ὀθίοτο, 

᾿Βαΐ ἰπ βυοὴι ἃ ὙΓΔΥ ἃ5 ἴπαὶ Ὑγῃθη ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ ἴξ νγὰ8 σΘΠΘΥΔΠΥ͂ βίδιθα 

{παν βοογαῖθβ ὑγουβϊρροὰ 1η6 σοῦβ ἃπὰ νγὰβ δᾶρσου ἴῃ 186 Ρυγδεαϊξ οἱ 
Υἱγίαθ, ΠΟῪ ἴθ οχρ δῖπβ 1Π6 τιείλοὰ ἴῃ νυ ϊ ἢ ἢΘ τνουβηϊρροὰ 106 

βοὰβ; δπὰ εΐ8 ἰθιηροσγαίθ τηοᾶθ οἵ ᾿ἰΐρ, δηὰ {τάττῃ ἴγομι ραβϑβϑίοη 

ΔΓΘ ΠΊΟΥΘ ΓΚ δονη. ΤῊΘ ΤΟυτίδ ΟΠ δρίοσ, 8150, ἰβ ποῖ ὈΠΑΡΕΪΎ. 

εὐδοί, ον τπστοίη 6 ἀδιηοηβίγαι 8 {ΠῸ (ἰβομῃοοὰ οἵ [Π6 αββουίίοη οἵ 

Τδηγ, ἴπΠδὲ Θοογαίθβ ἱπάθοὰ δχμοτίθα τηθη ἴο {Π|6 Ρυγβυὶξ οὗ νυἱσίαο, 

θυΐ ἀϊὰά ποῖ συΐάδ τπθτὰ Ὁρ 10 [18 σοπβυτηϊηδίίοῃ. 

ΤῊΘ βυδ)θοίβ σοπίαϊποὰ ἴγοῖη Ομ δρ. Υ., Βοοκ [., ἄοννπ ἴοὸ ομδρ. ἢ, 

Βοοκ Π|, ΧὉ]]ονν Θαοῖ οὐμοΥ νυ Ποὺ ΔῊΥ διζοιηρὶ δὲ δυγδησοτιηθηΐ. 
Βαὲ ἔτοπι οὔδρ. ἰἱ., Βοοῖ Π|., τὸ σἰᾶρ. υἱΐ., Βοοῖκ ΠΙ., δ 15. οἴϑαγ {πᾶὶ 

16 ἀἰδοοῦγβοβθ ἃ ᾿ἰπκοὰ τοροίοΥ ὈΥ ἃ 58 πα Υ Υ ΟΥ̓ βυῦ]οοϊ πὰ 
τους. 

Ἐοτ ἴῃ (ἰ{., 9) Β'6 ἰγοδίβ οἵ δ|18] ρίθίν, ἰῃ (3) οἵἁ {γαίθγῃδὶ αἰδοίίοπ, 

θση (4-10}) οὐ {τη βιιίρ, ποχὶ (ἰἰ}., 1.--4} οὐὗἩἨ 16 ἀυιίο5 οὔ ἃ δοπι- 

τρδηδογ, ποχί (δ) ΟῚ 106 ΑἸ δηΐδη8 ταΐρβε ΥΘΟΟΥΘΥ {ΠΟΤ ΤΌΤΙΏΟΥ 
αἰοτν απ ῬΥΟΒΡΟΥ Υ͂, ἀπά ἤηΔ}}ν (6--7) π6 ὑγοαίβ οὔ τΠ6 τίσις τηοῖμοά 

το αὐπκίηἰδίογ {16 δίδίο, Τῆνο στοπιδίπἰπρ Ροχίίοπ οὔ τπ6 επϊγὰ θοοκ 

8.88 πὸ σοῃηδοιπρ ογάοσυ. 

Ι͂ῃ (6 Τουσίν θΟΟΚ, 8}} ἔγοῖὴ 1{π|6 ἢγβί ομδρίου ἴὸ [18 οἷοβο ἰβ τηοβὶ 
Οἴοϑοὶν υπἱίοὰ ἂηά σοηποοίοα ἰοροίμοτ. ΤῊ ἀσβίχη οἵ δ]} {6 ἀΐ8- 
δοῦγϑοϑ ἱποτγαίη σοηϊδίποα 8 ΡΙ αἰ ΠΙῪ τὸ βου [η6 Οχίγδογάϊπαγν ἰα]οπὶ 

Ῥοπδοδδοά Ὀγ β'οογαίοβ ἴῃ ἰυάρίηρ οἵἩ δηὰ τηδπαρίηρ {π᾿ ἀϊδροδίείοπϑ 

οἵ (6 γοῦσηρ, ἀπά ἴο ἀδβοσίθο μἰβ. μίδη οὔ ἱγαϊ πίη τ πὰ ἐπ βοῖ γκηονν}- 
3 



χὶν ῬΡῬΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

Θἄρθ, ΡΙΘΥ ἰονγαι ἃ (οά, 15.166, ἔθ ΡΘΥΆΠΟΘ, ἃη ΟΥΠΘΥ υἱσίθβ ΒοΥ- 

ἰαϊπίησ ἴο ΠαΡΡ᾿Π655 οἵἉ Π1{8. 

ΤῊΒ οἹοβίηρ ομδρίου οὗ {Π6 τουτί ὈΟΟΚ 15 δα θα 85 ἃπ δρ!]οραθ, 

Δ Πα ΡΥΟΥ65 {παΐ {Π6 ἀθαίῃ οἵ βοοσαΐθβ νγἃβ τηοϑβί β]Ου  ΟΌ5, πηοϑί Πᾶρ- 

ῬΥ͂, ἀπά τηοβύ ἀθδῦ ἴῃ {Π6 βίρῃΐ οἵ ἤθᾶνθπ. Τὴ6 016 σοποὶιᾶθϑ 

τ ἢ ἃ Ὀτλοῖ ΒΌΤΩΓΊΔΥΥ Οὗ [Π6 ΒΡ] Θοίβ ἰγθαϊθα οὗ ἴῃ 1Π6 σγουῖ. 

11. ΤῊΕ ῬΒΕΟΘΕΡΥΒ ΟΕ ΘΟΟΘΒΑΤΕΒ ΒΕΡΘΕΡ ΤῸ Α ΞΎΒΤΕΜ. 

Τμαΐῦ {η6 γ»Ο]6 ἀοοίτγπα οἵ ϑοογζαῖθβ ΤῇδΥ Ὀ6 Ρ]οθᾶ ἴῃ ἃ οἴθδυύοι 

Ἰσῃΐ, νγα τηυβύ οο]] θοῦ ᾿ἱπο οπ6. ὈΟΔῪ {Π6 ΤΠἰπηὉ5, 85 ἴδ γΘΥΘ, βοδίίου 

οα {ῃτουρπουῦΐ 1Π|6 ὈΟΟΙ,, ἀπ γϑάποθ 811] ἴο ΒΟΙη6 βοτί οὗ βυβίδχη. 

10 15 »Χ6}} Κπουγῃ {παΐ {πηΠ6 Μοσδὶ ῬΗΠ]ΟΞΟΡΏΥ οὗ 1ῃ6 ἃποϊθηΐβ νγἃ» 

ὈΒΌΔΙΥ αἰν! θα ᾿πΐο ἴἤγ6 6 στθαΐ μθδᾶβ. 

Ι. ΟΓΠ6 σοοά, ἀπά Πισῃαϑβί ροοᾶ -- ἀε δυπῖξ, εἰ ἀε διιπιπιο ὕοπυ. 
Π. ΟΥ̓ νἱτίαθ -- 46 εἰγεμέίδιι 8. 

ΠῚ. ΟΥ̓ ἀυῖ1685 -- ἀκ οἤιεῖϊ5. 

ΤἼΒ ροοᾶ (δοπιιηι) 1ῖβ ἀθῆηθά ἴο θ6 “πα΄ γῇ οἢ 15 ρΡχγοαπορᾶ ὃγ 186 

«ΕΠ οΔΟΥ οὗ νἱτία6,᾽" ἀπά {Π6 Πίσῃθβί ροοά (βμηιηείηα δοπμηι) 15. “106. 

ὉΠΊΟΗ οὗ 81]1] σοοάβ ψνῃ]Οἢ Βρυίηρ ἔτότη σἰτίαθ.᾽" 

ψιταδ (υγέιι5) 15 ἃ οοηβίαηί ἃπηα ρϑυρθίαδὶ ρουσου οὗἉ [Π6 τηϊπᾷ, ὈΥ͂ 

Ὑ ΒΟ ΡΟΥΨΟΥ σοοά (δοπιιηι) 15 ρΡτοάποαδᾷ. 

ΤυΐΥ (οἤιοϊιηι), ΠΠΆΠ]Υ, 15 [η6 σαϊθ ἂπᾶ βίαπαατά ἴο υυ]ιΐοῖ, ἴῃ {Π6 

οοπάμποῦ οὗ ΠΠ|{8, νἱσίαθ 5ῃο ἃ σοηΐοττῃ Πουβϑὶτὶ 

Α. Αμπᾶ πον ΜὙὸῪ Πηυδὲ ἢγβί σοηβίθὺ νγηαΐ 15 {Π6 παΐυγα οὗ {παΐ 

ψΜΒΪΟἢ ϑοο͵αΐθβ, ἃ5 δϑύ 1Ζ0Υ}}} ὈῪῚ Χοπόρμοη, ἀθῆποβ ἴο 6 σοοᾶ 

(δοπιιηι). 

ΤῊΣ ἀοον, ὙνΒοἢ Βῃουά 6 {π6 οδ]θοὶ οὗ τηδπ᾽5 Ρυγβαϊ, 15. ἐλε 

τἰδεζμϊ (ὠφέλιμον, χρήσιμον, λυσιτελές, κι). "ΓΘ υδϑία] 15 ἀδῆποα 

ἴο Ὀ6 16 ““ 6η4 οἔὗἉ δοίϊοη,᾽ ΟΥ̓ 1Π6 ΤΟ 5] νυν] Οἢ γα δχρθοῖ ὈΥ δοίϊοη. 

ἘΨΘΙΥ ἱπουρθΐ ἀπα δοΐ οὗ πηᾶπ 5ῃου!α Ὀ6 τϑδεζεὶ, ἱ. 6.,) ΒῃοΪά Πᾶγθ 
ΥΘίΌγΘ ΠΟΘ ἴο ΒΟΙῚΘ 5ΡΘΟΪδ] δηά. Τπηἀθρθπάθπίυ, {Π6η, δηα ἰπ 156], 

ποίῃϊηρ 15 σοοᾶ, θὰ ΟὨΥ ὈΘΟΟΠΊΘ5 ΒΌῈΟἢ ὈΥ ΒΡΘΟΙΔ] ΤΘΙΌγΘ ΠΟΘ ἴἰο ἰΐ5 

ΟὈ͵θοῖ. ΤΠ βᾶτη6 βίαϊοιηθηΐ ἰβ τηδ4θ σϑρδγαϊηρ [ἴΠ6 ΒΕΑΛΌΤΙΒΟΙ, 

(ριυιολτιιι), 1ἰϊ., 8, 8, 6, 7, 10; ἰν., θ, 9. ΤῊΘ μϊρμεαβί ϑηᾶ, ἴοσ νη] οἢ 

Τηδη 5Πο.]α βίσγαϊη ἢἷβ αἰπηοβῖ, 15 ἩΑΡΡΙΝΕ55. ΤῈ ροοᾶ, 1 6ΥΘίΌτο, 

15. [ῃηαὐ ἡν Π]Οἢ. 15. ὉΒΘΙᾺ] 0 αἰ ἃ5 ἴῃ οὈἰαϊπίηρ {παΐ Ὠϊσῃθβὲ ϑηᾶ, Πᾶρ- 

Ρίηθ585 οὗ 186. ΤῊ σοοά απᾶ {Π6 ὑὈθαυ Ὁ], {πουθίοτθ, αἰδθτ ποὶ 

ΠΌΤ 1ῃ6. 56]. πἀθροπθ ΠΥ ἂηὰ οἵ 156], ποίῃϊπσ 15. 560], 

ποίῃϊησ ἰ5 σοοά, ποιμϊηρ ἰβ θυ], Ὀὰξ ΟὨ]ΥΚ ὈΘοοηθς 50 ὈΥ͂ ΞρΘοΐδὶ 

ὍΙΓΥΘΠΟΘ ἴο [15 Θη ΒΘ ΘΧΆΙΠΥ ({]., 8, 8,6, 7, 10; ἰν., 6, 9). ὙΥΒΘΠΟΘ 

1. σοιηρατο Κἰϊλπεν, Τὲ ΟἿο. ἴηι μλϊϊοθορλῖαπει τπεγέμι8, 5, 595. 



ΡΕΟΙΕΘΟΜΈΝΑ. χν 

Ἐ ΤΌΠΟ τπδὲ ναὶ 15 56 Ὁ] ἴο ΒΟΠῚΘ ΤΩΔΥ Ὁ6 Ρῥτα)ιιάϊοϊαὶ ἴο Οἵ. 

ἶν., 6, 8). ΤΏ πίρμοβὶ σοοά (σεπιπίπι δοπιιπι) 15 ΠδρρίΠ 658 οὗ {8 

εὐδαιμονία), Ὀαϊ {8 ΠαρρίΠ655 15 ποῖ ρεγοεϊνϑα ΟΥ̓ γεᾶβοῃ οἱ θχίϑι- 

Ω8] φοοίδβ, ΟΥ̓ 1056 ργθβϑεηίθα ὈΥ οἴἰᾶποθ, θὰϊ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ ἴῃο56 σοοάβ 
“ΝΕ ἰσἢ τηδη 45 δοαυϊγοὰ (ῸΓ Ὠἰτη 56} ὈΥ 101}, ἱπά υδίτυ, Θδχϑσυιίοη, ἂπὰ 

Θχογοῖβο οἵ δῖ5. πδίυγαὶ ρου τ β, ὑπαὶ ἰβ, ὈΥ σοοὰ δπὰ υἱγίημουβ 408}}- 

ιἴ68. Ηδρρίποββ οἵ Π{{6, ἐῃμθτείοτθ, δὰ 16 Θχθυοῖβθ οἵ Υἱγι 005 48} }- 

165, ἅγ6 1:6 δᾶῖηθ. ΤῈΘ 1655 9Π6 β ἀδρθηθθηΐ ὕροη Θχίθυπδὶ μη ρ5, 
ἴπι6 ΟἸΟΒΟΥ 8. ἢΐ8 σθβϑιηθίαποθ ἴὸ ἴῃ6 Ποῖ Υ (ἰ., 10, 6). Βαΐ, Βϑοίησ 

ἴπδι τὨΐηρσβ νυ πο ἤᾶνο τοϊδίίοη ἰ0 ΟΌΤΓ Βδρρίῃθβϑ ἅτ ποΐ οἵ {μϑιη- 

Βεῖνεβ σοοὰ, θυϊ, ἱΓ ἀν δ] οὐ ἰπ ἂπ ἱΩΡΓΟΡΕΙ ΤΩΔΠΏΘΙ ΟΥ̓δὲ δὴ ἱπη- 

ῬΓΟΡΘῚ {{π|6, ΠΙΔΥ͂ ΡΤΟΥ͂Θ ΘΥΪ5 10 08, 6 πηυβὲ 18 Κ6 δβρθοὶδὶ σᾶτο 

Ιοδὲ νγὸ σϑβ}] Υ σοηδάθ ἴῃ ἴμθῖη, ἀπά πηυδὲ 056 16 υἱτηοβί δηχίοῖν, 

οἰγουϊηβροοιϊίοη, ργυάθησο, ἀπὰ ρουβθύθγαποθ {{|8ϊ ὙΓΘ ΠΊΔΥ 056 1ΠΠ056 

τπΐηρβ ΟΪΥ 50 ΓΔΓ 85 ΤΠ6Υ͂ ΤΩΔΥ ἰδ πὰ ἴ0 ἱποῦθᾶ86, ποΐ ἴ0 ἱπιρθάθ οὔτ 

Βαρρίηο85 (ΐν., 3, 34). Τὸ οδίδίπ νἱτίαθ, μ ΘΓ 1β πθϑὰ [0 (Π6 δχ': 
διιίοη οἵ 81} ΟἿΓ ΡΟΎΟΥΒ; ὙΠ οὺϊ 101} νγΘ σᾶη ποῖ Τϑδοὴ ἴο ΠΟΥ (1., 

Φ, δ7; [{, 9, 14). ΕῸΤ Παρρίπθββ ἰβΒ ποῖ σοοὰ ᾿υοἷκ (εὐτυχία), θὰϊ 

βοοὰ δοιίοη (εὐπραξία, αεἰῖο δοπα). 1{΄0πη6, ᾿Ἰπου σὴ τηδκίηρ ΠῸ Βϑᾶτοῖ, 

ΘΆΒΌΔΙΥ Πρ 15 ὑροὴ ναὶ ἢ γϑαυΐτοβ (τὰ δέοντα), {παὶ 15 σοοά [0τ- 

ἴῦπο (εὐτυχία); Ὀὰὺϊ 1 ΔΥ οπθ ὉΥ ἀϊρσοπὶ βίυν πὰ Ζϑα!ουΒ σαγΘ 

σοπόιοίβ αἰαῖγβ υυἱτἢ σοοὰ βύσοσοββ, {πῆι 158 σοοὰ δοίίοη (εὐπραξία 

ὙΜμοβ τὰδὺ ἅτ 16 ὑδδὲ ἀπά ποδί δοσθρίδυ!ο ἰο θανοη νν}ο τίρεί- 
Ἰν ρμεγίογμι {πον ἀσν Ὑνἢ ΒυσοΟΒ8, ὑνΠΘΊΠΟΥ ἰδ 06 88 ἀρτίου τὶ δίβ, 

Ὧ5 ἢν ΒἰοίδηΒ, ΟΥ ἰῃ δίδι θ ϑιῃρίουτηθηίβ. ΤΏΘΥ 80 ρϑγίοσπι ποίῃ- 

πα τίσ ἀγὸ ροοά (0Γ ποιμίησ, δηὰ τοὐθοιθὰ ὉΥ 126 ρσοάβ (ἰ{., 9, 
14, 15). 

ΤῊΣ σοοῦδ ΒΥ ΉΟΒΕ ὕΝΊΟΝ ΤῊΕ ΠΙΟΗΈΒΤ ΟΟῸΡ (δύμμῦμ βονυν), 
ἑ. δι, ἨΑΡΡΙΝΈΒΒ, 15 ΟΒΤΑΙΝΕΡ, ΑΒΕ ΤΗΕΒΕ: 

1, Θοον ΚΑΤ ΑΝῸ ΒΟΡΙΓΥ ΒΤΚΕΝΟΤΗ; ΤῸὉΓ ἰζ6856 σοηϊτθαιθ 
τσοὶ ἴο τόπου οὐχ ἢ ρα βουνοσίον, Βοηογαῦ]6, ἃπὰ ὉΒ6 Ὁ] ἴοὸ ΘΓ 

σΟΌΠΙΓΥ απὰ ἰἰ5 οἰτίχοηβ. ΕῸΓ ἤδα ἢ οὐἉ Γγαπιο [8 ὉΒ6Ὰ] ποῖ ΟὨΪΥ ΓῸΓ 

4}} εὐΐορα νυ θΐοι ἀγὸ ροτγίογπιοά ὈΥ {6 θοάν, Ὀυϊ αἰδὸ ΧῸὉΓ (6 τίρῃι 

ὀχοσυϊίοι οἵ 8}} ἐ᾿ναᾶὶ ἰν ροτίοτιηοά Ὁ. τὸ τη δηά πιο! ]1οοῖ, ὙΥ6ὸ 

ἰοῦ ά, ἐποτοίογο, ουϊίναιο μυπιπαδιίο ὀχϑγοίβοβ, 88 ὈΥ {π686 ποῖ 
ΦΏΪΥ τ 6 θούν, θὰϊ 16 τη ἰ156} 18 διίγοηρσίμσηοά (ἐἰϊ., 12}. 

2, ΒΑΧΙΤΥ ΟΥ ΜΙΝΌ, ΤῊΚ ΡΟΥΕΝ ΟΥ̓ ΤΗΟΟΘΗΤ ΑΝῸ ΜΈΝΤΑΙ, γλοῦσι,- 
κικα ({Π., 12, 6}; θὺϊ Βαπίν οὐὁἩ τηΐπὰ ὙΟΎῪ τησοἱ ἀσρθηάβ οἢ δδη 

οἵ ὕυούν, ᾿ποτοίογο, ἃ8 νγὸ πᾶν βοῃ δΌςσΥΟ, σᾶτο διυδὲ ὕὉ6 ᾶκοη τὸ 

τῆδυτο σοοά ὈσΘΠΥ ΘΔ}. 
3. Ακτὸ ἀχν βοικνοκν, ἡ ἰοῦ ἅτ τηοδί ὑδοία! ἴοσ ᾿ἰνίηςς ΨνῸ}} ὅπὰ 

Βαρρί!γ. Βαϊ νγΘ πισβὶ σοπῆηο πο οχίσηϊς οὐἉ ΟΌΓ Βιυάϊοι ἰω Φιῶσυ 



ἅνι ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

ἐο [πὺΐ νν]Οἢ Ὑγν}}} θ6 Ῥγδο Δ} ἀΒ6 [Ὁ] ἴῃ 1186. ΞΡΘΟυ] Δ ΙΟη5 ἡ] ἢ 

Βρυΐηρσ ὈΘγοΠπα 1η6 5ρ[ΘΥα οὗ ἀφ} 116, ὁπ. {Πΐπρ5. ΕΊΥΒΙΘΥΙΟῚΒ. ἀπᾶ 

δοησοαδ]θα {τοπ (Π6 ΘΥ65 Οὗ ΘΠ, ΓΘ 0561655, ἀηα νυν] Παγανν ὰ5 ἔτότη 

ρΌΓΒΪ 5. Οὗ ΟἿΠΘΙ 1] η55. ὙγΠΙΟἢ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΡΥΔΟΙΙΘΔΙΥ τ 56 0] (ἶν., 7). 

ὕπάοτ [15 μοδᾶ 15 τηθηϊτὶ οηθᾶ {Π6 βοίθηοθ οὗ ΠΙΆΠΈΟΤΙΟΒ, ΟΥ̓́ΤΉ6 τί 

οἵ εχατηϊπίηρσ οοποθυηΐηρσ ἴΠ6 σοοᾶ, 561], ἀηα ὈΘαα  α], ἀπ ΟἿΠΘΥ 

Ροϊηΐβ ἰθπάϊησ ἴο ΠαρΡρΙΠ655 οὗ 118, ἴῃ ΒΌΟ ἃ ὙὙΑΥ ἃ5 ἴο ἢπὰ ουῖζ {Π6 

Θββϑϑῃΐαὶ ργορθυίθβ οὗ τπΐησβ, ἀπ ἴπθη ἀθῆηθ δηᾶ ΠΟ] α]Υ χρη 

{Π6ῃὴ (ἰν., θ). Υ̓́ΒΟΒΟΘΥΘΥ Πᾶ5 δου θα ΟἸΘΑΥ ΠΟίΪΟΠ5 οὗἉ 1Π1Πη 55, ΠΟ 

Τηδίίου ἴῃ δὲ ΒΡΉΘΤΙΘ οὗ 1Π|{86 ἢ την Ὀ6 ρΡ]ΔΟ64, Ὑ}1}}} ΑΙ νγα 5 βϑὶθοίΐ 

[6 θθβῦ σοῦγβθ, δη, ΘΒ]. ΠΥ, γν1}}1 θ6 1Π6 ΤΟΥ Πέίϊθα ἴο ἐταηβαοί 

ΔΙ͂ΑΙΥΞ (ἰν., δ, 12). ΑΒΙΤΗΜΕΤΙΟ (50 ΤᾺΓ ἃ5 δοοοιπίβ, ὅο.), ΘΈομε- 

ΤΕΥ, ἃΠἃ ΑΞΤΕΟΝΟΜΥ 816 Θηυπηργαϊθα δηᾶ ΠἸπηϊθα (ἰν., 7). ΑἹ] ατίβ, 

ἴῃ ἤπρ, νυ ϊοἢ πᾶνθ ΤΘίδυθ ποθ ἴο [η6 0565 οὗ ᾿ἰἴδ, ἃγ6 ΟἸΘαΥΥ ἴο 6 

γϑίουσϑα το η6 ῃθδὰ οἵ σοοᾶάβ. ΤὭοβΘ ατίβ, ἰηαθθα, ρου Υ ἴο μαηαϊ- 

οταῖβ (βαναυσικαί), ἃΥγ6, Δοσογάϊηρσ ἴο {ῃ6 1468 οὗ [η6 ἀποϊθηΐβ, ἴο 8 

ΘΧοϊ θα {τΓῸΠὶ ἀηοηρσ σΟΟάΒ, 51η66 ΠΘΥ͂ ἃ1Γ6 Ῥτγδοίοθα Ὀγ ἴΠ056 γγῆῸ 

Δ16 ἱρποζδηΐ οὗ {Π6 σοοά, [η6 ὈΘδυ 1, ΟΥ̓ 1Π6 181 (ἴν., 2, 32), ἀπᾶ 

Θηΐδ6 016 θοΐἢ ὈοαΥ δηὰ τηϊηά ((ἴθοη., ἱν., ἢ, 5εᾳ.). ϑοογαΐῖθβ ἄρρθᾶυβ 

ἴο Πᾶνα οἰαββϑθᾶ δἴποὴσ 186 σοοᾶβ {Π6 Τῇοτθ τοῆηθα ατίβ, ἃ5 Ῥλιντ- 

ιν ἂπὰ ϑστατύλεκυ (1Π|., 10), θαΐ πὰ ποῖ Θχρυθββὶν ἱπίοττηθα ἃ5 οὗ 

{Πρὶν το] αϊϊοη ἴο ἢἷβ [θβέ, αΠΠγ. Ὑοῖ, ΒῖπΠ6 6 ἢ6 ἢδ5 τηδ᾽ πίαϊηθα [Παΐ 

ποίῃίηρ ἰβ ὈΘ ΔΌΣ] θα ννηδΐ 15 Π5Θ..], ν᾽ 6 ΤΠΔΥ ᾿ΠΙΘΥ {πΠᾶΐ 1656 ἂτίβ 

αἶβὸ 6 δησοουταρσθα ΠῸΠῚ δ ἰάθα οὗ {6 1 Ὁ{Π1γ. 

4. ἘΈΙΕΝΡΒΗΙΡ 15 ἃ σοοά οὗἉ 1Π6 Πϊσῃθβῦ να]ὰθ. Νὸ ρσοορᾶ 15 ΤΏΟΤΘ 

Ῥγθοίουβ, ᾿ἀϑίϊηρ, ΟΥ̓́ΠΒΘΙῚ] ΤΠ Π ἃ βίποθσθ {πἰ|οη. Ἠδ τορατᾶβ 1Π6 

ἰηΐογθβίβ οὗ ἢΪ5 6 Πα ἃ5 1 ΠΟῪ γΟΥΘ ΗΒ Οὐ ἢ Π6 ρΡασχίοἱραῖθβ ἢ 

ὮΪΠῚ π᾿ ΡΥΓΟΒΡΟΙΙΥ ΟΥ δαάνθυβὶίυ, ἀπ ὑγουν 65 ΤῸΥ ΠΪ5 βαίδθ υ πα Ῥτορ- 

ΘΙΪΥ ἃ5 ΤΠῸΠΟἢ 85 ΤΟΥ ΠΪ5. ΟΥ̓, ΠΑΥ͂, ΘΥ̓ΘῚ ἴο ἃ στθαΐθυ ἄθστοθ (1ϊ., 4). 

ΤῊΘ νά]ὰ6 οἵ ἃ {τ πα 5ῃουϊὰ "6 θϑιϊτηδϊθα τόση 1η6 Ἰονθ ἀπὰ ἴθ πά61 

αἴδοίύίοη νυ ὙνΒ]Οἢ. Π6 ΟἸησβ ἴο ΠΪ5. {6]]ονν- {τ 6 πᾶ, ΤΌΤ ΠΪ5 268], 

ῬΘΠΘνΟΪΘΠΟ66, πα ἀυΥ ἴῃ ἀθβθυνηρ Ὑγ6]] οὗ πῖτη. ὙΤπαΐ ΤΠ μἀβηΐρ 

ΤΑΥ͂ 6 ΤΏΟΤΘ Ἰαβίϊησ, γγ76. ΞΟ] ομάθανοῦ 0 θ6 ϑϑίθεπηθᾶ οὗ 1π6 

Βσμθϑῦ νά]ὰθ ὈΥ͂ ΟὟἿ {8]Π1ονν- τ πᾶ. ἘΥΘπἀβ 5ῃου]ὰ θ6 ἐθπηροσαΐοθ, 

ΤΟΥ τῆθ πη σίνθη ἴο σ᾽] ΠΥ, γα ΠΟ ΠΠ655, 51660, ᾿πδοῖν Ἵν, ΠΙΧΌΤΥ, ΟΥ 

ΔΥΆΤΙΟΘ, οι Ὀ6 οὗ πὸ ΕΠ ἴο τι5, ΠαΥ͂, Οἴἴθη Ῥσού ἃ ἀδ υ Πη 6 Πί. 

ΤΠΘΥ 5Βου] ἃ θ6 {αἸΓΠΓᾺ] ἀπ τοδαν ἴο Ῥουίοστη βου ίοοβ, ἃπᾶ ΡΈ5]ι 

{Π6 ἰπίογοϑίβ οὐ {πο ὶγ {το πα (1ϊ., 6, 1-5). ΕὙΥΪΘπάβηρ οἂπ ποΐ οχἰβί, 

ὉΠΙ655 θδΐνγθθη {η6 σοοὰ ἃηὰ ΠΟΠΟΥΔΌΙΘ; ΤῸ ΠΟῪ ὙὙῈῸ ΔΥῸ Ὁ561655 

Οδῃ ΠΟΥ͂ΘΙ σαὶπ [Π6 561] ἃ5 {Π6ῚῚ {τ ηα5 (ἰϊ., 6, 14-16). Ἀπᾶ 

{που ἢ, βίποθ σοοά τῇθη οἴϊθη ἀθβίσο [η6 βᾶτηθ σοοῦβ, ἃπᾶ Πδθποθ 

ΘΟΠΓΘΠΙΟΠ ΤῊΔΥ͂ ΔΥΪΒΘ ἉΠΊΟῺΡ ἔπθτη, γοῖ {Π6]Ὁ ἱππαῖθ Ὑἱστίπθ Ὁ] 80. 



ΡΕΟΨΕΘΟΜΕΝΑ. ΣΝ 

Ρ6856 δπὰ οαΐπι, θαπθαίδ 1ῃ6 ἱπήσθποθ οἵ σθᾶβοῃ, ἴποϑθ εἰθβῖτεβ 
νυ ποῦ παν οαυβοὰ ἀἰδβοπβίοη (ἰϊ., 6, 19-98). ΕΠ θη ἀβιῖρ ΔΓΙΒ65 

(τοῖα δη δἀτηίγαϊίοη οἵ νἱγίιθ. Τῆΐβ δἀτηϊγαϊίοη ἱπβρίγοϑ βοοά Ψ1}], 

ἃπὰ ὕγρ65 08 10 δἱπὰ οὐτ {το πὰ ΟἸΟΒΕῚν 10 ἃ5 Ὀ. ΘΥΘΓΥ Κιπά οἵ αἰίθη- 

τίοα. Τα ἰβ 1Π6 Τουπάδιίοη οἵ {ΓΘ πἀβῃΐρ, πὰ ἤθῆσθ 16 Βιιοτίοϑβί, 

βΒυγοβί, πὰ τηοϑὲ ΠΟπΟγαὉ]Θ ὙΥαΥ̓ ἴὸ σαΐῃ {ΓΘ πάβη!ρ 15 10 Θπάθανοῦ 

ΤΑ ΠΥ τὸ ὕ6 116 σπαγδοίου γοὰ υγου ὰ νυν 5} γΟῸΓ {τϑ πὰ ἴο {πη γοὴ 

(,, θ, 839-99). 
δ. Οὐνοοκν ΒΕΥΕΕΝ ῬΑΠΈΝΤΒ, ΟἬΙΌΕΕΝ, ΑΝῸ ΒΕΟΤΗΕΆΒ, [ῸΓ 

1656 ᾶνθ θθθη ογοδίθα Ὀν σά, ἱπ ογάθυ {πᾶἴ (ΠΟῪ ΤΩΔῪ σαἰνθ τηυΐαδ] 

αἰὰ (ἰϊ., 2, 3). 
0. Οενει, ΘΟΟΙΕΤΥ, ΟΥ ΤῊΝ Περύβεισ, ψνπϊςἢ, 1{ νγ6}} οοπβείαϊοά, 

αἴοτβ [η6 στεαίοδί Ὀθηθἤ 8 ἴὸ 115 οἰτἰΖ6 5 ({ἰ1., 7, 9), Αοοοτγάϊηρ- 

ἸῪ, ἢ ΔΩ οὔθ ὕ6 πδίυγα!ν οπάονγθὰ υνῖτη ἰδ] οπί5. πιιθὰ ἰὸ ρονθτη 
πὰ αὐτηϊπίδιου ἃ δίδίθ, ἰδ 15. ιἷ5 ἀυὉ 0 ΔΡΡΙΥ [ν18. Ὑγ ΠΟ]Θ ΡΟΎΨΘΙΒ ἴὸ 

ἴ6 ἀπ ηἰδίταϊτίοη πὰ διηρὶ Ποαιϊίοη οὗ κἷβ ΘΟ ΠΙΤΥ ({ἰ]., 7). 

Β. Νονν (ὉἸ]ἸοννΒ μἷ8 ἀοοίχίπθ οοποογπίηρ ιπτῦε. [π᾿ ΟΥ̓ΘΙ ἴο 

εαὶπ ἰο56 σοοάβ ἴῃ νυ μΐοἢ Παρρίπ685 σοπϑίβίβ, νγ6 πηι ΓΌΓΠ 5}. ΟΥ̓ 

ταΐπ δ νυνί νἰγίαο, ἱ. ς., ὙΣῖἢ ἃ σοηβίδηι ἀπ ὑποδαβίηρ ρουοΥ οἵ ἰῃ- 

τρ!οσέ, ὈῪ νυ μΐοῖν τὸ οδίαίη ΤΟΥ ΟΌΓΒΟΙν 65. 8}} {ῃ056 σοοάβ οἡ νι ο ἢ 
πδρρίηοββ οὔ {{{ὸ ἀορεπᾶβ. [πὸ ογάθυ {πᾶὶ ἃ τῆογθ δοσυγαίθ ἰάθδ οὗ 
νἱγίσο τΐρσος "6 ργοβοπιθα 0 υβ, 1Π6 ἀποῖθηΐ ρἢ ΟΒΟρΡΉΘΓΒ ἰδ ἀοννῃ 

οογίδίη ὈΓΪΠΊΔΤΥ Ρατίβ οὔ νἱτίαθ, ἀπά 1656 ὈΓΙΠΊΔΤΥ ρμᾶτίβ 1Π6 Ὺ οδ δὰ 

(6 “Οακπνιναι, γι κτυεβ." [Ι͂ἢ ρΌΠΟΓΙΓΑΙ, γοῦκ σγάϊπδὶ υἱτί 68. ΤῸ 

οπυπιοτγαίοι : Ῥπύρενοε (φρόνησις, Ῥτιαεπίϊα); ἘΘΚτιτυρΕ (ἀνδρία, 

Ῥογημᾶο), Τύδτιοε (δικαιοσύνη, «δε ἴα); δηὰ ΓΤ ΈΜΡΕΚΑΝΟΕ (σωφρο- 

σύνη, Τεπιρεταπίία)."} Ιἢ {Π|086 ὈΟΟΚΒ, μουν ΥΟΥ, δπὰ α|8ὸ πῃ {116 

«τί εἰπρ5 οἵ ΡΊαίο, ϑοοτγαίοβ ἴχθβ ΟἿΥ̓ ΤΉΚΕΕ σδτάΐη8] ΥἱΓΓΌΘΒ ; ἐς. κ΄.» 

Τοτηροτγαῦοο, Βογιταάο, ἀπὰ Τυβιίοο. Ῥγιμάεπεε (φρόνησις ΟΥ̓σοφία) 
μὸ ἀδηϊοά τὸ θὈ6 ἃ ρου αν νἱγίυθ. [{ἸΟῸΓ νἱτίαθ8 Ὀ6 δπυτηοτγαῖοά, 

τ δη ἐν ἑόστη νυἱγίαο 85 ἃ ἔυνοίοἹὰ δρρὶ!σδείοη, βοοίηρ ἴδ Ῥγυάθποθ 

ἱᾳ ροτοοίνοά Ὀγ πεεπίαὶ σείεπεε, ἴΠ6 Οὐ ΟΥΒ ὑν αείίοη. Νοῦν {Ππ|0 (συν 
οἵ ἡυάφίπα οοποογηίηρ 1η6 σοοά δηὰ ΠΟΠΟΥΔΌΪΟ (ἰ. δ. ν υδοία!, δοσοτγά- 

ἴῃς ἴὸ δὲβ τηδαπίημ), ἀπά οὐ 16 Θν!} ἀπὰ ἀσργανθὰ (ἑ. ε., ργο)άἰοἰΔ]), 
δὐὰ οἵἉ αὐοριίης {6 ΤουτηοΥ ἀπὰ ἀνοίἀΐηρ 16 Ἰαιίοτ, Θόσγαῖθδ νου 

ποῖ αἰϊον τὸ ὕ6 βοραγαιθὰ ἵγοπὶ ἀείίοη, Ὀυϊ Ἰαἰ ἃ ἀονγη εαὶ Ῥγυάδποθ 

(σοφίαν) ν»ᾶΒ ἰάσηεο 8} νυ αν νἱσίθθ πῃ [15 νυν ἱάσδὲ δοηβο. Ασοογάϊηρ- 
Ἰγ, Ῥγυάσποο ἰβ ποὶ ἃ βίηρι δῦ δροοίθβ οἵ νἱγίαθ, Ὀὰϊ δτηθγασοδ δ} 

σἰἶσαο ({ἰ., 9, 4, δ), δὸ τῶι Εοσιτυάο, ]υδιίοθ, ἀπά Τοπιρόγαπσο δΓῸ 

Ρατίᾳ οἵ ἰ. Τθδ υνῖίβο πιδη (σοφός, “αρίεη4“) 5 6 ὑνμὸ τμογου ραν 

Κηονν νυ μδὶ ἐν βοοά ἀπά Θχοο]οπὲ ({. ε.,ν ὑδ6..}}}, ἀπὸ του δὲ 

1, σοιοραγο Κώλπεν, ὕὲε Οὐδ. ἐπ ρλἐονσρλίαιν πεν είν, Ὁ. ΒΝ, τουφ. 



ΧΥΠῚΙ ῬΕΟΙΕΘΌΟΜΕΝΑ. 

ἰπ βίστοἵ δοσογάδῃοθ Ὑνἱ ἢ {15 ῬΥΪΠΟΙΡΙΘ οὗ σοοῦ ἀπὰ ΘΧΟθΙ]οπὶ δ) 10 

͵ἰβ ΘΟΙηρΡγο ἢ πάθαὰ ἀπᾶ στουπαρα ἴῃ ἢΐβ τηϊπὰ ; [Ὁ ΒΘ ΨἼΟ 15 ννῖβα, 
ἱ. 6.) ἼΟ Κποννβ ψηαΐ 18 σοοά δηά δχοϑὶ]θπΐ, νν}}} αἰνναγβ ἀο νυ μας 

ΒΑΥΠΟἢΪΖῈ5 ὙΠ {Παΐ σοοά ; ΓΤ 4}} {Π]Π 05 ΒΟ ἢ ἃ.Θ ἄοπθ νἱσίαουβ- 

Ἰγ, ἡ. 6... ᾿Θιρουδίθ]υ, 1 5.]Υ, ἀπ ὈΥΑΥΘΙΥ, ΔΥῸ ΘΧΟΘΙ]Θηΐ πᾶ ρσοοᾶ, 

Οἷχ 1Π6 ΟἾΠΘΥ παπά, 8}1 {Παΐ 15 ἀοπθ ἴῃ ορροβίίίοπ ἴο νἱσίαθ 15 δυ!]] 

δηά ἀἰδβαβίσοιβ. ὅ51π06 ἴῃ6 Ὑγῖ56. πηΔη ΚΠΟΥΒ [Π15, ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ ΠΙ5 

ΓΘ] ἀββϑϑηΐ γ71}} 6 ΡΥΘΙΟΥ ὑνηαΐ 15 σοοά δηᾶ βχοϑ]θηΐ ἴο νμαΐ 15 

ΘΥἹ] ἂπᾶ ρσϑ)ιάϊοϊαὶ, θαΐ α͵5ὸ δἴδοΐ {Π6 ΓὈΥΤΩΘΥ ἴῃ δοίΐοπ. Οἡ 1886 

ΟΘΟΠΊΤΑΤΥ, [Π6 ἀηνν 56, βθοὶπρ [αὐ {Π6Ὺ Κπονν πού νυ ῃδΐ τηδΥ Ὀ6 σοοῦ, 

ποῦ ΟΠΙΥ͂ ΠΠΘΠΤΔΙ]Υ͂ ΡΓΘΙΘΥ {πΠ6 δν]] ἀπ ρυθ)ααϊοϊαὶ ἴο 1Π6 Θχοθ!]θηΐ 

πὰ ἀβϑῖι], θὰ ονθη οἤἴδοῦ ἔπθτὴ ἴπ δοίϊοη ; ἃπηα δύθῃ ΏΘΠ ΠΟΥ͂ 

ΘΠαΘΑΥΟΥ͂ ἴο0 ΡΥΘΙΈΥ σοοά ἴο 6Υ]], {ΠΘῪ Ὑν1}1 ΘΥΤ (1. 6., Θαβ.]ν ΤΠ Ὺ τυ }}] 

[Α}}] ἱπίο ἃ σὑσσοησ Ἰπάρστηθπί ἴῃ 16 ἀἰβιϊποίϊΐοη οὐ σοοᾶ πὰ δυ]]) 

{ΠΟΘ Ρἢ ἱσποόσαηοθ. ὋΠΘΥΘίΌΥΘ, ἢ6 ὙΠῸ Κηοννβ [Π6 νἱ γί 65. Ὑν1}}} 50 
ΡΥΔΟΙΙΟΘ ΤΠΘτὴ, θὰ} ὙνΠΟΒΟΘΥΘΥ Κποννβ [δῖ ποῖ Ὑ}}}} ποῖ Ὀ6 4016 ἴο 

ῬΥδοίϊοΘ Τὴ. ούθη 5ῃου]ὰ μ6 5 ἰο ἀο 580. 51π06, {ΠΟΥΘΙΌΥΘΟ, 81] 

1ῃαῦ 15 Θχοϑι]θηΐ 15 δἤδοίθα ὈΥ υἱσίαθ, Ὁ ᾿5. οἰθασ 1παΐ νἰσίαθ 15. νυ 5- 

ἄοτῃ (ἰἰ]., 9, 5). 'ΤἬΉΘΟΤΥ ἀπα ργδοίϊοθ, ΔΟΟΟΥαΪ ΠΡΊΥ, οδῃ ποΐ Ὀ6 5θυϑὺ- 

οἄ. ΤῊ σομνϊοίίοη οὗ [Π6 Θχοο]θηΐ ᾿ἸΠΠΌΘΠΟ6Β5 5 ἴο 5010 ΟἿΥ ΔΟΙΟΠ5 

ἰο ἰΐ, ἃπὰ ἢ6 ψγη0 15 ἀδνοϊα οἵ 115 σοηνοῦοη 15 6 [00] (ἰ.,. 1, 16: 

πο» νυ 6; Δρ, ε: 

Αηά πονν [ὉΓ 1Π6 5θύϑσαὶ ραγίβ οὗ {π6 αἰν βίοπ οὗ Υἰσίαθ. 

α. ΓΕΜΡΕΒΑΝΟΕ (ἐγκράτεια, “Γεηιρεταγιίϊα) 5 Οα]16 ἃ ὈΥ ϑοογαΐίθϑβ 

“1ῃ6 Του Πα αίίοη οἵ νἰτίπθ (ἀρετῆς κρηπίς)." ΤῊΪΒ νἱγίαθ 15 ρβοσοοϊνϑα 

ἴῃ 1Π6 σαἸτηΐησ πὰ οὐγϊησ ἴΠ6 ἀρροίϊθβ ἀπ ἀθβίσγοβ, 50 1παΐ ἴΠΘῪ 

06 οὐϑαϊθηΐ ἰο τὶσῃΐ γθάβοπ, ἂπα ποΐ υ!οϊαΐθ {Πῃ6 βϑίι θὰ ον] η5 

ΟΥ̓ 1Π6 ᾿ἰπι6]]6οῦ (1., ὁ; 11., 1-ῸΆ, πὰ 65}. ἱν., ὃ). ΥΠΠουΐ Ὁ νθ οδῃ 

ἄο ποιῃϊηρ ΥἸΠΟΥΟΙΒΙΥ͂ ΟΥ̓ ΒΤΟΠΙΙΟΙΒΙΥ͂ (ἷ.γ δ, 5); Ὑ7Ὑ78 σδῃ ΠΘΙΠΘΥ Ὀ6Π- 

9ΠΓ ΟΌΥΒΘΙν 65 ΟΥ̓́Θ ΠΘΥΒ, ΟΥ̓ 6 ὙγΘ]ΟοΙη6 ἴῃ {Π6 Βοοίοῖυ οἵ Οὐχ ἔτ 5 

{.., δ, 1-9). Το θ6 ϑηβπασθά ὈΥ 1Π6 δι] σθιθηΐβ οὗ ρΡ]Θαβαγθ, ΟΥ 

ὈΥΘΙΘΟΙΏΘ ὈΥ ὙΥΘΑΥΪΠ655 Οὗ 101] ΟΥΑΙ ΒΠΘΏΠν, νγθ ΜΝ 1} ΒΌΤΟΘΙΥ [41] ἰπ 

ΟἿΥ ἀν (ἰϊ.,1,.1--7). ΤΟΙΊΡΘΙΆΠΟΘ Οδι1565 Ὁ5 10 ἀπάτα ΚΘ 8}} ΙΔ ΌΟΥΒ 

ὙΥἹἢ ἃ ΟΠ ΘΟ ΓΙ] βρίτιῦ, θαυ νυν ΤΌΠΙονν σοοᾶ ἃπὰ ᾿β6 [Ὁ] σΟΙη56], 

δΔη δχρθοῖ {πᾶΐ 1Π6 τηοβὲ ἃΙηρ]6 {ππ|115 νν}}] γθἀθιηα ἴο Ὁ8 ἵγοπὴ 1650 

το15 (ἰἰ.,.1,.17-19). ἘΠδιηΐηΔΟΥ πα Ρ] ΑΒ 6 ΟΡΡΟΒΘ 1η6 ὨΘΔΠ οὗ 

{π6 Ὀοάγ, ἀηὰ ργθνθηΐ τ5. “ΤΌΤ τον ἀϊησ ΟἿΓἿ τηϊηἀβ ὙυἹἢ ἰδ ἀ 8016 

Κηοιν]θάρθ. Ζ68] ἃπὰ ΘΠΟΥΡῪ ΟΔΥΤΥ Ὁ5 1ΠτΟῸρΡἢ τὸ ΘΧΟΘΙ]Θηΐ ἃπᾶ 

σοοά τοβι]ῖ8. ὙΠ ουΐ ἸΆθοΥ πὰ 101}, ποι ΐπσ’ ΠΟΌΪΘ 8 σταηϊθα ἴοὸ 

5 ὈγῪ 1η6 σοάβ. [Ιπ Βῃογί, νν σᾶ ποΐ σθ80} {Γ 6 ΠΒΡΡΙΠΘΒ5 ἈΠΙΘ 55 

ψ6 6 ἰθιηροσαίθ (ἰϊ., 1, 19, 8ε4.). “Τϑιηρθσᾶποθ Βῃς υ]ὰ Ὀ8, ἃ8 ἰΐ 

σοσρ, {Π6 Τουπάαίοη οΟὗὨ ΘΥΘΥΥ δοίΐοη γ8 ὑπάθτίακο, Ἠθ ΨΟ Ττϑῇ- 



ΡΕΟΙΕΟΟΜΈΝΑ. ΧΙΧ 

ἄδυβ ὨΪπι56}} βαυδβουνυΐοπέ ἴο ρθαβασο, τηᾶκοβ Ηἰπηβ ΙΓ βυθ]δοὲ ἴο τη 
μϑανίοβὶ ΒΙΆΥΘΥΥ (ἰν., δ, 3-ὅ5). [Ιηϊθιηροσᾶποθ, ὈΥ͂ ἀθρυὶνπρ 5 οὗ 

νυ βάοτη, ἀπά σοπίουπαϊπρ ἴΠ6 ποιίοηβ οἵ σοοὰ δηὰ δου], ΌγΟΘ5 ὺ5 ἴο 

εἷδοῖ τπ6 δου] ἱπβίθδά οὐ τῃ6 σοοά, πὰ μ᾽ απσ88 08 ἷπ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΒΡΘΟΙ68 οὗ 
ἀσρτγανν (ἶν., δ, θ- 7). Τοιηροσᾶποο, οα 1π6 ΟἰἤΘΥ μαπά, ὈΥ ῥ᾽ δοὶπ δ 
ΟὟ ἀδβῖγοβ δοίη 1η6 τοσυϊαιίοη οἵ γθάβοη, δπὰ ργθβοῦυΐηρ 581 

ΟΥ̓ ταῖπιδ, υτχ65 115, ἴπ ΘΥ̓ΘΤΥ͂ ΟἰΓουτηβίδ ποθ πὰ ρῃδβθ οἵ "6, θυύδσ ἴὸ 
οἴδος τπ6 σοοά, δπὰ 1ῃΟΓΟΌσΟ ΤΌ πάθΥβ Ὁ5 Νΐ ΤῸΓ 1Π6 ἰγαπβδοίίοη οὗ 

ἱπιροτίαπι δαῖτα (ἰν., δ, 7-13}.Ψ 
β. Ῥοκτιτῦνε (ἀνδρία, Βοτϊιἀ0} 15 ἴῃ 6 βοίθηςθ ΕΥ̓͂ συ ἢ τγ6 σΟἢ 

ἀσοσξ οὕτβοῖγ65 νυ ττἢ ρτυάθποο ἀπά ΘΠΟΓΡῪ ἴῃ δ᾽ αυτηΐηρ ΟΥ ἀδησΟΓΟΙ 

αἴταῖτθΒ. ΤΉΘΥ ἅτα ποΐῖ ἴο θ6 τοοκοπϑθὰ 85 Ὀγανθ ὑγῆο ἀο ποὶ ἴδασ ἀδη- 

8615 ἴτοπὶ ἱβπογάποο οὗ {πη ; [ῸΓ 50, ΤΠΔΠΥ͂ ᾿π58η6 δηὰ σουνδΓα 
ῬΟγβοπβ ὑγοῦά ὕὉ6 Ὁγανθ. ΝῸΓ οᾶπ ΠΟΥ͂ θ6 σοπδίἀοτοὰ Ὅσγανθ ῆο 

8τ σδυϊίουβ τορατάϊησ (Ὠΐπσ5 ποῖ ἴο ὕὉ6 δαγθὰ. Τῇοβθ ΟΠΙΥ͂ ἃ1Θ 
γᾶν ὑνῆο ΚΠΟΥ 1Π6 παίῃγο οὐ 1ῃ6 ἀδῆρσου, ἀπὰ ἰπ ἰδ δοὶ συ σοπ 

Βίδπου δπὰ ΘΠΟΤΡῪ (ἷν., 6, 10, 11). 

γ. Τύϑτιοε (δικαιοσύνη, «7ιδεἰα} 5 τὴ Κπον]θᾶσο οὐ [Π6 ἸαὺνΒ ἱπ 

ἴὍγοθ δπιοηρ τηδῃ, δπὰ νυ ΐσ ἢ τησβὲ Ὀ6 οὐογοά. Βαϊ {ΠΘΓΘ ἅτ ἔνσο 

ΒρΘοί65 οὗ ἰᾶννβ, δπου 1ῃ6 τυτίτδη οὐ αηνντοη. ὙΥ̓ τι τδπ Ιᾶννβ 

ἅτ ἴποβο νυ ϊσ 1Π6 θοΟΥ μοὶ εἶσ ὑπδηϊππΠ ΟΌΒΙΥ δάορί (ογ {πο ὶγ σοπι- 

τῆ δα. ν, σοποθγηΐηρσ γ ἢ Πηδη Βα ἀο οΥ ἀνοϊὰ ἀοίπρ. ΕὙΟΠῚ 
βίτγίος οὐὔβογνδποθ οὐ ἴΠ656 ἰᾶννβ, ΤΠ ΠΥ ΟἸΠΘΥ ἱπηροτγίαπίὶ δάναηίδσοϑ 
ἅτ οδίαίποά ὈῪ πηδη, θυ Ὑνη8ὲ 5 τῆοτο 1Π8η 4}}, Οσποοτά, (6 βίγοησ- 

δβὶ θυ Γτκ ἀπά Τουπάδιίοη οὗ πδρρίποξβ, πὰ 16 "ΐριιθδὲ σοοά ποῖ 

ΟΪΥ ἴο ἱπάϊ ν ἀν 8] τπϑιηθογβ οἵ ἃ βίδίθ, θυϊ ἰο 1η6 Ὑν 8016 σοπη πη απ ΕΥ͂. 
Τῆι βίαια τυ ῃοδβο οἰ Ζ 6 ἢ 5 τόπου ἴπ6 στοαῖοβὲ οὐθάΐθποθ ἴο (ἢ ἴδυν, 

ἷβ ποῖ ΟΠἸΥ θσβὶ σοπδιίτυϊοά ἱπ ροᾶσο, θὰϊ 8 ὈΠΟΟΠ]ΌΘΓΔΟΙΘ ἴῃ ὙΡΓᾺΥ 

(ἰν., 4, 10-18). Βυῖ, βοοίηρ {π81 {656 ᾿ᾶνύβ Βῃου!ά ργονίάθ (τ [86 

δεῖν ΟὐΤΠ6 βίατο δηὰ [15 οἰτἰ 26 5, οοβοσνδησο οὗ ἵμϑτη ἰβ ποῖ ἰπάδ- 
Ὀδπάδσπε ἀπά οὗἉ 56} [υδὲ, θυϊ ΟὨἸΥ͂ 50 ψνΒδη πᾶὲ βαοιν ἰ5 τη 6 οὔ- 

Ἶοσέ οἵ οπεάδίοποο. Ησποο 'ς δρρδηβ {πᾶΐ [η6 Βαᾶπ|6 δοιίοη, υπάϑν 

ἀἰδοτγοπί οἰγουτηδίαποοβ, ΟΥ τοραγάΐπρ ἀἰποσγοηΐ τηδη, δι μδτ ὉῪ νἤοπὶ 

ΟΥ ἀφαίηδί τυ μοπι ἰξ ΤΠΔῪ δ6 ἀοπο, σᾶπ 86 ΟΙἢ ᾽υδὲ οΥ αηΐαδὶ (ἶν., 2, 

13.-19). ᾿ 
ΤΙΧΎΥΕΙΤΤΕΝ ἴγαννν (ἤθη) ἅτ (π056 ρίνοη ἰὸ πίδὴ ὈΥῪ 106 ἀοϊτίοα 

τροτηβοῖνοβ, ὅπὰ υνῃΐοῖ, ἐπ {Ππ|Ὸ 58 ΠῚ6 ΤΠΔΠΠΟΓ, ἅτ οὐβογυθὰ (ῃτουρσῃ- 
οὐὔἵ τὸ ὑπίνογθο ; (ὉΥ ἱπδίαποο, ἴο ΘΠ ΟΥΙΒἢ ρατγδηίβ, ποῖ ἴο (Ὅγτ τηδγ- 

τί ον ὑοίνγοση {56 ραγοπὶ ἀηά ολΠΠ ἃ, ἰο (06] σταιυδϑ ἰονγαγά ΟὟ 

δοηοίμοίοτ, ἄσ. Τδι {πὸ ἰλννΒ ἅγὸ οὐὗἉ ἀϊνίπο οτἰχίη ἰ8 ργονϑά 
ἤτοι τοῖς ἕμοι, {παι ἱπηπηιοάΐαιο ἀπά υπανοίδαν αὶ ρυηίδηοος νἱδίτ 

ἴδοβο υνῖο υἱοίαιο τπόπὶ (ἰν., 4, 19--24}. 



χΧΧ ΡΕΟΙΈΘΟΜΕΝ “. 

Ο. Τὴ ΤῊΙκΡ ΡΆΑΕΤ οὗ ΜΟΙᾺΙ ῬΠΠΟΒΟΡΩΥ 15 σοποοσηΐηρ ΔΕΤΥ͂ 

“οβιοϊιηι). ὈσυτΥ 15 ἃ Ια ΒΙΟὴ τησβὲ Ὀ6 [Ὁ]]Ονγθα ὈΥ ὰ5 ἴπ ἢΓ6᾽5 

οοπάυοΐ ; ἀπά {15 Ιᾶνν 5Βῃου ἃ ΠΥ πἾΖΘ ἢ {π6 ἀοοίτγηθ οὗ 1Π0 

ΒΙσῃθβί σοοά. ϑ'΄'ποθ, {Π6ῃ, ἴῃ 1Π6 ἀοοίγ!πθ οἵ ϑοοταίββ, {πΠ6 σοοὰ 15 

[Π6 58Π16 85 {Π6 Ὀ56[Ὼ], 10 Τ0]]Ονν8, 1Παἴ {Π6 αν οὗὁἉ ἀυΥ 5!ιου]α ὑτρθ 

Ὁ5 ἴῃ ΘΥ̓ΘΤΥ Ρῥτοοθθϑάϊησ ἴο [Ὁ]Π]οὺν {παΐ Πἰπ6 οὗ σοπάποΐ νυν ἢ ΓΠΔΥ͂ 

ἄΡΡΘΆΓ ἴο 6 τηοβὲ ποῖα]. Βαΐ βίποθ ἰΐ οὔζθῃ Βᾶρρϑηβ ἐμαΐ, οὐγίησ 

ἴο {Πη6 γαγίοιβ παΐασο οἵ ΟΟΟΔΒΊ0η5, Β᾽ παῦ!ΟΠ5, ΟΥ̓ ΟἸΤΟυτηβίδποθβ, [η6 

ΒΆΙΩΘ ἰπίηρσ ΤΩΔΥ ὈΘ 'π Ο9Π6 6856 ὈΘη6ΠΟΪΔ), ᾿π ΔΠΟίΠΘΥ ργθ πα οἶ8], τ γ6 

Ττησβῦ 156 ΔΠΧΙου5 ΟΔ͵Θ δηα Οἰγουτηβρθοίίοη 85 ἴο γμαῦ νγα 5ῃουϊὰ 

[Ό]]ΟΥΥ ἃπὰ τγμαΐ ἀνοϊά. ΤΏ 5, ΤΟΥ Ἰηβίδηοσθ, ἴο ΒρΘδΪς {α]βθμοοά, ἴο 

ἀθοοῖνθ, ἰο ΡΠ ΟΥ, ἴο Ια ΠάΘυ, ἀγθ Του! ἀἄθη ὈΥ 7πβίϊοθ, γϑῦ οἵη ἴῃ 

ὍΤΟΥ {Π656 416 75ΐ, ὁ. 6.7) Ἀ56ΙᾺ] (ἰν., ῷ, 11--ἰ:7). ὙΤΠΘ Ομ μθαᾶβ οὗ 

ἀυΐγ 16 [μπ15 ὈΓΙΘΗ͂Υ Θπυτηθσαΐθι ἴῃ 1ϊ., 1, 29 : ΤΠ γοῦ ἀθβίσθ {Παΐ [Π6 

δοαβ Βῃου]α Ὀ6 Ρχορίἰἴοι5 ἰο γοα, γ018 τηπϑύ ὑγΟΥΒ ΠΡ [Π6586 βσοῦβ ; 1 

ἴο Ὀ6 Ιονβὰ ὈῪ {τ|6η45, [Π656 {τ|6Πη45 τηδύ 6 θαεπϑῆϊθα ; ἴο θ6 οὸπ 

ΟΥΘα ὈΥ͂ γΟῸΪ 5ίαΐθ, γοὰ τηϊϑύ τηδίθυϊ ΠΥ 5ΘΥΥΘ {παΐ βίαίθ. 1ῇ γοὰ 

ἀσβίσθ {π6 ϑαυίῃ ἴο γἱϑ]α δὴ ἀθυπάδηϊ ργοάμποθ, γοὰ τηπϑδί ουἹ ἰναΐθ 

{Π6 δασίῃ ; ἴο Ὀ6 Θητὶοῃθα ὈΥ {Π6 ρτοάμποθ οἵ γοῦγ μοσάβ, γοὰ τηυβὶὲ 

ἴακΚα ἀΠσοηΐῦ οατθ οὗ ἴμδπὶ; ἰ{ γοὰ Δ1΄Θ δηχίοιβ ἴο ᾿ἱπουθᾶβθ᾽ γοὰϊ 

ΤΩΘ6ΔΠ85 ΒΥ ὙΥΑΥ, Δα ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ 8016 ἴο ΠΠὈθογαΐθ γΟΌΓ ἔτ] 6 η45 ἀπ τη88- 

6 Υ ὙΟῸΣ Θμθἶθ5, ποῦ ΟΠΪΥ 5ῃου]ἃ γοι ἸΘαΤῃ {πΠ6 ἃγίβ οὗ νγασ, θαΐ 

4150, ὈΥ οΘοπβίαμί ργδοίϊοθ, Ἰθαυπ ΠΟῪ ἴο 156 ἴπθῖ. ΕΊΠΑΙΪΥ, 1 γοὰ 

ἄοβίτθ ἴο Ὀ6 τοθυβὺ ἰῃ ὈοΟάΥ, γΟῸΣ ὈΟΟῪ τησβύ 6 Ὁπάου {Π6 αἰγθοίίοπ, 

οἵ γοῦγ ἱπίβι]θοῖ, ἀπα ὑγαϊπθὰ ἴο δπάυταποθ οὗ 1011] ἀπᾶ Ιᾶθοσ. [Ι͂ῃ 

ΡτορΡοσίίοπ ἃ5 ἴῃ6 σοοῦβ οἵ Βαυπηδη 18 το βθοίϊησ ἃπα ἰγαπβί [οὐ 

(ἰν., 2, 34), 50 Τῇ 0} {Π6 ΤΊΟΥΘ 5ΠΟ.]ἃ νγα Θμάθᾶυου ἴο ΤΘα αἶα ἃ5 ἴδ νν 

ΔΌΧΙΠΑΥΙΘ5 85 ῬΡΟββΙ016 ἴο 18 (1., 6, 10). Βαΐ, Βίποβ ποίμῃίηρ 15 σοοᾶ 

ἱπάθρο θη {ΠΥ πᾶ οἵ ᾿ἰ561Ὁ, θαΐ 411 [Πϊπρ5 ἀποργίαϊη πᾶ ἀουὈ Ω], 

ΥΘΙΥ ΓΓΘΩΙΘΏΓΥ {Π6 πέρ] ]θοῦ οὐ πλᾶῃ ἀο65 ποῖ ΟἸΘΑΙΥ 566 τνμαΐ 11η6 

οἵ οοπάπια, ἀίοη6 1ὕ 5Βῃοι]α ρασβαθ. Βαΐ [ῸΥ {Πὶ5 ΟἿΥ {6 6 Ὁ] 6 Π 655 ἀπᾶ 

᾿τΘΟΙ Πγ, ἃ τηοϑῦ ΒΌΤΘ ἃηαἃ ὈΠΟΥΤΪΠσ αἰὰ ἰ5 Τὰ πη ἴῃ ὈΙΥΙΝΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ Ὀθδυ ἃ] οΟΥΘΥ οὗ [Π6 ἀπίνϑυβθ, [η6 ὑγΠΟ]6 οοπβίσαοίίοη οἵ 16 

ΒυχηδΔη γατηθ, [Π6 ΠΟΌΪΘ ἃπᾶ οτθοΐ βίαίΐυσθ οὐ τη8η, [Π6 Ῥούνοῖβ οὗ δἷ5 

ἱπι6]]θοΐ, ὅζο., 811 Ῥίον ἰῃαΐ {η6 ρσοῦβ δχἰβί, Πα [ΠΘῪ ΚΘΘΡ ἑορβϑίῃου 

ΟΥ̓ 1ΠΘΙΓ ῬΟΥΟΥ 1Π6 οχίθπαθα ἀπίνθυβθ, ἀπᾶ ρου άθ [Ὁ 1Π6 νυαπΐϑ 

8δῃα Τοαυγοιηθηΐβ οὗ τηογίαϊβ. ὙΠ ΡΙΘν ἀηᾶ ΡυτγΥ, {μουθίοσο, 

ΒΒουα 1η6 σοάβ Ὀ6 ὙγΟΥβρροιὶ ; ἃπᾶ [ἢ νγθ {α ἘΠ ΓΠῪ ἀο {{|15. τ γΘ 

ΤΩΔΥ͂ ΒΌΓΟΙΥ Ὀ6 Ῥουβιιδαθα πΠαΐ ἰπ ταγβίθυϊουβ οὐ ἀουθ 1] ταδί ίουβ ἴΠ6 

οάβ ν}1}}} τθα αν θη] σηΐθῃ τηδῃ (Ϊ., 4; ἰν., 8). 



ῬΕΟΨΕΘΟΜΈΝΑ. ΧΧῚ 

ΙΝ. ὙΥΉΕΤΗΕΞΕ ΤῊΕ ΟΕΝΟΙΝΕ ῬΟΟΤΡΙΝῈΒ ΟΥ̓ ΘΟΘΒΑΤῈΒ ΗΑΥΕ ΒΕῈΝ 
ΗΑΝΡῈΡ ῬΟΥ͂Ν ΤῸ ὕ8 ΒΥ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Ἡανίηρ βίνεη ἃ βκοίοι οἵ [6 ὑν 016 ποῦ] ἀοοίτπ65 οἵ ϑοογαῖθβ 
85 τοργοβθηΐϊθὰ ὈγΥ ΧΘΠοΟρθοπ, ὙγὙ6 ΠΟῪ ὩΓΓΙΥΘ δὲ ἃ φυδβίίοη αἰ σο 

οἵ βαιἰβίδοίουυ δ᾽ υοϊἀατίοη, πδιηθὶν, ΥΒΘΊΠΘΥ 1}}18. θ6 ΤΠ 16 σθη- 

αἷηθ ἀοοίτίηο οἵ ϑοογαίθβ, οὐ Ὀ6 (ππαΐ οὗ Χοπορῆοπ ὨἰπηβοΓ αἰγὶ θαίοα 

ἴο δῖβ πηδβίθσ. ΤῊβ αυθβίίοη 85 Ὀθθη ἀρίαϊοα πὰ ἀϊδουββθα ὉΣ 

ΙΏΔΩΥ ΟΥΕἾῸ5 ΟὗὨ ΓΌΓΙΏΘΥ {{π|65, ἀπά ἴῃ ΟἿΓ Οὐ 56 ἢ45 ὈΘθΘη ἱγεαϊθα 

οἵ τ στοαὶ ἰαϊοπίὶ ἀπὰ ᾿ϑαγηΐηρ ὈΥ̓ Τουἷβ Πίββθη,} ΕὟ. ΒΟΒ] ΘΙ υ- 
τηδοθοτ,, ΟἸι. Α. Βγαπάϊβ,; Η. Τὴν. Ἀςίβοιιθσ," πὰ Ἰδίθὶν ὈγῪ Οδη 

Ἐοδβ561." Τῆθ56 Ὁ ΟΥΒ ΠᾶνΘ Ραγβιυθαὰ ΒΘΥΎΘΥΔΙΥ ἃ αἰ τοπὶ 1ἰπ6 οὗ 
οὐ εἰοίβηα, γϑὶ 81} δχοθρίϊηρ ἈΘΊΒΟΊΟΥΓ ἄγ παπίμη 05 ἴῃ ἀδοϊάϊης 

{παι [6 σοπυΐπο ἀοοίτίπ65 οἵ βοογαΐθβ ᾶνθ κὸτ ὕὈ66η μαπάρα ἀονγῃ 

ἴο υβ ἴῃ 1Π6 υυγιτἰηρβ οὗ Χϑπορῆοη. 

Ῥίβδοη, μανίησ ργονθὰ τπᾶῖ 16 ἡ ο]6 ἀοοίτίπθ οὗ ϑοογαίθβ, ἃ8 

εαἰνϑη Ὁ Χοπορθοη, γοϑίβ ὉΡΟῚ 186 5016 θ4518 οἵ ὑτισιτυ, μθβίϊαΐθ5 

ποΐ ἴο αββοτί {ῃδὲ, 50 [ἀγ ἔγοτῃ Ὀθίηρσ ἔπ6 ν Π0]6 βυβίθιη οὗ ϑοοσαΐθβ, 

ἴι ἀοθ8 ποῖ δύθη ρεγίαϊῃ ἴὸ ἰδ ἴῃ ΔΠΥῪ ὙγΑΥ, δηὰ βου θ6 Ἰυάρσοὰ ἃ]- 

ΤΟΙΘΊΠΘΙ ὈΠυΝΟΤΙΌΥ οἵἉ {πδὲ βοογαῖθβ ἴὸ ὑγῃομι Ρ]αΐο ὑγουἹὰ πᾶν 85- 

οτθοὰ 811 εἷ8β ἀοοίτγίπθβ. Ηθ ρστδηΐβ, ἱπάθϑᾶ, ἐπὶ Ξοογαῖθβ υγουἹὰ 

ποῖ πᾶν ἀϊβρυϊοὰ νυῖῖἢ Βυ ον ΒΌΟ ΘΙ οα ΜΌΥΑΙ ῬΒΠΟΒΟΡὮΥ 85 885 

θθθῃ ἄοπο ὃν Ρίδίο ; νοὶ 1 σδὴ πᾶτάϊν ὃὉ6 φυδβιϊοποαὰ ἰπδαὶ Ξοογαίοβ 
νγοιϊὰ πᾶν ᾿πουρεὶ {πὶ πόνοι (λοπεσέμπι) ΒΗ ΟἿ] θ6 ΘΑ ΚΟΥ Βουσιὶ 
ἴοΥ ἀπὰ οπηδγασοθά, ἃ5 θείης [Π16 5010 ΒοῦγοΘ ΏΘ ΠΟΘ βαϊγαίίοπ σουϊὰ 

ὕ6 Τουπὰ ΤΥ 16 υμηδη τὰσθ. Ηονν, ἔμ θη, ἀ068 ἰδ Πᾶρρθη τπᾶὶ Χϑη- 

Ὀρθοη 848 ἀοβογίθοα 16 ἀοοίτίπθ οὗ ᾿18 τηδβίϑυ {π5, πὶ (ἢ }8. σοιὰ- 

πιδηίαγυ ἢ ΤΙν5 αυδδίίοη ᾿6 {8 ἈΠΒΊΓΟΥΒ: ““ΟΟΓΟαΐΟΒ νγ885 ἰπ {16 
σρηδίδηϊ 801: οἵὁ μοϊάϊηρ ἀἰδβουββίοηβ νυ [ἢ τη Οὗ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ σταᾶθ, ἀπὰ 

σχοίτίηρσ μη ἰο Τοτιἀθ, 1υδιῖσ 6, ἀπὰ ἰΘηροταποθ. ΕῸΣ 1Πἰ8 ἸΔΈ Υ 

Ρύγροβθο δ σου ργόροβθ πὸ δέου ἱπάσοιηθηΐ {Π8η Ὁ. Βοιιπρ θ6- 

ἴοτο {ποτὰ ἐν ὁμοϊ υτηθηΐβ ἴο θ6 ἤδη ἀοτίνοά. ὙΥΒθη Χοπορίιοη, 

ὙΠο580 ἰδ]οηΐ ΔΚ ποί ἰπ ἱπνυοβιί αϊτίην [06 πιοτὸ Β0 1} 6 ᾳφυσδιίίοηβ οὗ 

ΡΠ οϑορον, μοαγὰ {π|6586 ἀϊδοοῦγβοβ, 6 ἀδβογίθθαὰ ϑβοογδαίδϑ 85 ἴο 0η6 

Ρᾶχί ΟἿΪΥ οἵ δ ἰσαομίηρ, {παΐ, παπηο ν, νυ ΐοἢ δἱ ἴγβὲ Υἱοὺν ὉνᾺΒ ὑΓ6- 

1, υνιπιεπίαιίο ἀε Ῥλ οεορλία Μοτα! ἐπ Χεπορλοπεία ἐς ϑοοσγαῖς Οοπιπιοπίαγ 
τναάία. Οδιάηρ., 1815, 

93. Αὐλανάϊ. ἀ. Κυπίψχίι. Ῥγεα, Ακαὰ. ἀ, ἩΓίεα., Βοτὶη, 1814.15, ».. δῦ, δεφφ. Α 

τυκηρϊδείου οἵ (δἱν μίοσο, Ὁ. Βίαορ ΤὨ τῖνν αἱ), νν ἢ} ὕῸ ἑσυμά αἱ ἴ86 πὰ οἵ [9 ὑτοθ 
φος νοϊυσοο, 

3, Πλεία. Μῖνκ, 1657, 1, 5, ». 118.160; 1898... 1, ». 85.119, 

4. Αντίμορλαπεν υπά νείη Ζείιαιμεν. Εἶπε »λιοιοχίφολν ρλοογρλίφολε Αδλανάϊεπῷ 
-»» “ἰμεσιλυπιονοελυπ . οτϊίη, 1807, 

δ. Τιμοενιαιίο ἀε ῬΑ οφορλία ὅφον εἰς. Οδυίης, 1857 
49 



ΧΧΙΪ ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

βϑηΐθᾷ ἴο {πο56 ὑυΒοση παΐυσα ΤΟττηθα ΤῸ δοίϊνϑ θα 51 η6585 ἴῃ Ἰἰδ, ποΐ 

ΤΟΥ ΟΑ]πὶ 5ρθου]αίΐοη. ΗἨδ {Ππθυθίοσθ μᾶ5 ἀγάνγη ἃ ρίοίυσθ οὗ ἃ ρῃϊ- 

ἸΟΒΟΡὮΕΥ͂ ἡ ΪΟἢ ΓΘ. Γ65 8}} {πη σβ ὈῪ {Π6 βίαπαατα οὗ ἈΝ Π  , βθοίησ 

{παΐ μΠ6 ἀρβιγθα ἴο σθγεβθηΐ Θοοσαῖθβ ἃ5 ὙΥΒΟΙΙΥ ΑΥ̓ΘΥΒΘ ἴο 5.0}16 ἀπᾶ 

τοῆποα βρθοι]αίϊοπβ, νν 116 5 ἰὴ νγὰβ 0 βχμῃουΐ 81} ἰο ἃ ΡΙΌΡΘΥ 

τοσυ]αίίοη οἵ δοίϊν 18: ἃ ῬΒΙΟΒΟΡΥ, ΠΟΥ ΥΘσ, ἡ Ο56 βυβίθγη ὮΡ 

αἰά πού ΟἸΘΑΥΥ ἀπάογβίδπα Ὠἰτη 56] Γ᾽" 

ΒΟΒΙΘΙΘΥΤΩΔΟΉΘΥ 4150 {Π]ηΚ5 {Πδΐ 1Π6 τὰ δπα οογγθοῖ υἱθν οὗ [ῃε 

ϑοογαίϊο ῬΗΠΟΒΟΡΗΥ 15 ἴο θ6 ἀογὶνϑα ἔτοτα 1η6 νυ τη 8 οἵ Ρ]αΐο, ποΐ 

[το 1Π056 οἵ ΧΟΠοΟρθοη. 

Βαΐ 5ἴποθ 1 15. οἰ θασϑυ {πὰῃ Ἰἰσ ΐ {Πᾶΐ 411 [η6 ἀορπηαβ Ἰαϊά ἄοννη ἴῃ 

{ῃ6 αἰαϊοσαδ5 οἵ Ρ]αΐο πᾶν ποίΐ ργοοθθαθα ἔγοπι ϑοογαίθβ, ΒΕΑΝΡΙΒ 

δαορίβ 1Π6 διυϊπουιν οἵ Αυϊβίοι!θ ἃ5 ἃ ἰθχί πὰ βίδπααγα Ὀγ ψὨ]οἢ ἴο 

ἀἰβιϊη σα θη 1η6 ἀοοίγηθ5 οἵ ϑοογαΐθβ ἔγοὴ ποξα οἵ Ρ]αΐο. Χϑῃο- 

Ρῇοπ Π6 οσοηβίἀθυβ ποῖ ἴο ἢᾶνθ πδὰ οδρδοῖυ δίϊθα ἴο σοιηργθῃθηᾶ 

{ΠΟΤΟΌΡὮΙΪΥ ἴπ6 βυβίθῃι οἵ μἰβ τηδβίθυ, δηα Π6 Εἰ ΘΥΥ το]θοῖβ Ηἷ8 

Βίαϊθιηθηΐ δηᾶ δυιπουγίν. 

Ἔοβϑβει, θχδηγλϊηθα ΔΠΘῸ 1ἴΠ6 νιοὶ ἰγαοῖβ ΠΡΟΝ {Π|5 βαθ]θοῖ, ἀπά 

αΥγινα αἱ [ῃ6 οοποϊαβίοη ὑμαΐ πού ΟὨΪΥ 5ΠΟ.]α 84}1 νυ ἢ ἰ5 βίαϊθα ὈΥ͂ 

Ατὐιβίοι!θ, ἃ5 1:6 ἀοοίσ 65 οἵ βοοσζαΐθβ, 6 οοπβϑιἀθσθα 8ἃ5 ἷβ, Βαϊ αἰβὸ 

{1 ηΚ5 1ῃαΐ ἃ το νου οχίθηΐ οἵ Βυθ]θοῖβ οουἹὰ Ὀ6 ἔοαπὰ ἴῃ 056 

Ρᾶββᾶσθβ ΠΟΤ ῬΙαΐο δπάθαυουβ ἴο οοηηθοῦ Πἷβ οἹοβθ- ἀσᾶνγη Θ0η- 

οΟἸαβίοηβ τυῖτ {π6 ποίίομβ οἵ 18 τηαβίδυ. Ηθ Ἰυᾶσεϑβ οὗ Χθπορῆοπ 
ΘΥ̓́ΘΏ ΠΊΟΥΘ ὨΔΥΒΉΪΥ ἰμᾶη 556}. 

ἘΚ ΎΒΟΗΕΒ, ΠΠΔΠΥ͂, Θπάθανουβ ἴοὸ νἱπαϊοαΐθ {ῃ86 ζαἸ ΠᾺ]Ππ 655 δπὰᾶ 

Δ ΠΟΥ οὗὁἨ ΧΟπορμοη ἴῃ ἢἷβ βίαϊοιηθηΐβ τοσατγάϊηρ {π6 ἀοοίτίηθ οὗὨ 

Βοοτ͵αίθβ, δπᾶὰ {πϊπκ8 {πᾶς 5 ΘΟΠΙΠΠΘ ΠΗ ΑΤΙΘ5 [ΌΥΠῚ ἴΠ6 Ρατοβὲ δπᾶ 

οἸδαγοβῦ Βοῦσοθ ΏΘΠΟΘ 1Π6 σοπυΐηθ ἀοοίχίπα οὗ βοογαΐθθ οᾶη ὈΘ 

ἄγανσῃ. 
10 15 {ἰπ|6, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, ΟἸΘΑΥΥ ἰο βίαϊθ νηΐ τηΥ 6 ΤῊΥ ΟΥ̓ ΟΡὶΠ 

ἴοῃ τασατάϊηρσ 1πἷβ βυθ͵]θοῖ. 1 δοκπονίθαρθ ἰῃαΐ αἵ 8η ΘΠ Υ Ρουϊοά 

ΟΥ̓ΤΩΥ͂ ΠΠ|1 νὰ ΒίτοΟη ΡΥ ἴῃ Τάγου οἵ ᾿παΐ ορπίοη τορατάϊησ Χθηο- 

ῬΠΟΠ 5 Δα ΠΟΥ ΠΟΘ] ἃ ὈΥ ΤΩΥ ῬΥθοθρίου 556, ΟΥΓΠΥ ἃ5 6 ὑγὰ5 οὗ 

ΤῊΥ ὑπορθαβίηρ δῇδοϊίοη ἢ θαΐ, 16 τότ ἐγθααθηΐ δηα ΘδΥΘ ἃ] ἢδ8 

ὈΘΘη ΠΥ ΡΟ βαὶ οὐ 1ῃ6 Θοογαίϊο ὈΟΟΚ5 οὗ ΧΘΠΟΡΒΟη, [Π6 τηοτθ 1 ὑ6- 

σᾶῃ ἴο ἀουδὲ {Π6 {τας οὗ [η86 Θοποϊαβίοηβ οὗ θίββθη ἃηᾷ 1ῃ6 οἰ μθ15 
αθονο βίαϊθα ; δπὰ αἱ Ἰαβδί ννὰβ 1 σοῃηνὶποθα ὑμαΐ [Π6 Ὺ 5ῃου]ᾶ θ6 νν}0]- 

ΙΥ τοὐθοῖθά, δπὰ ἐπαῦ {Π6 ἔγτὰθ ἀπά ρϑηαΐηθ ἀοοίτίποβ οἵ ϑοογαῖθϑ 

μάνα Ὀδθὴ μαπᾶοᾶ ἄοννη 0 5 ὈΥ̓ ΧΘΠΟΡΏΟΙ ἃομθ. ΤῊΘ ΨΤΙΘΥΒ 

Όον 6 Θπυτηθγαΐθα ἈΡΡΘΆΥ ἰο πὴ ἴο πᾶν Ομ ον οτγθά, θθοαιβθ 1Π6Ὺ 

ἀϊὰ ποῖ δχαγηΐηθ ἴῃ 6 ἀοοίτίπο οὗ ϑοογαΐοβ ἃ5 ἀθβουι θα ὈῪ ΧΘΠΟΡ ΘΗ, 

ὈΥ 1856} ἀπ ἱπᾶθροπάθηιν, Ὀὰΐ μᾶν6 οοιηραγοὰ ἰῷ Ὑν ἢ 16 ἀοοίτίπ65 



»ῃ-:- .ο- 

ῬΕΟΙΙΞΒΟΟΜΈΝΑ. ΧΧΙΪΝΠ 

᾿αἰϊτιθυϊοὰ ἰο βοογαίοβ ὈΥ ῬΙαἴο, ἀπ οπάθανογθα ἴο τϑάθοθ ἰΐ ἰο σοη- 
Τοτταῖςν νυ τἢ ποῖα. ΤῊΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ΤΟΒῸΪ υγᾶ5, {πὲ 1Π6 ἀπδάογποὰ 

δηὰ ἱπαγε ποῖα! 5ἰπιρ! οἷν οὗἩ ϑοσγαῖθβ ἃ5 ἀθβογιθθὰ Ὁν Χοπορίνοῃ νγὰ8 

αἵ οὔσδ οὐδσυν μοὶ τηθὰ ὈΚ 1η6 τίσ 655 δὰ βρίθπαάου οὔ (π6 ρμ]οβο- 

Ῥίον ἀδβογίθεὰ Ὁν Ρίαῖο. Α5 1{Π6 (ὍΠΟΥ σα! θὰ ἀυννη ῬὨΟΒορῺν 
(τοῖῖ δάνθη ἰο Θαγίϊ, ἀπά δάδρίθὰ ΠΟΥ ἴοὸ {Π|6 πϑοθββίτθβ δηὰ Ρ]ΔΠ5 
οἵ ἐνοσυ-ἀδν ᾿ἰ6, 50 1Π|6 Ἰδαίου γαϊβοὰ ΠΟῪ ἵγοπὶ θασίῃ ἴο ἤθάνθη, πὰ 

ἴπηδὰ ΠΟΥ ὈΥ [6 ἀϊνῖπο ἱπιᾶρσοβ οὔ 41} 1π8ὲ 5 οποΥ Ὁ 16, Ὀδδα Ὁ], 

οΥ 7υ5ι. 

Απὰ δδβυγθαϊυ, ἱΓ τνο Βῃου ὰ {ὉἸ]ονν πὸ οἰ ΘΥ δυϊΠοΥ ΕΥ̓͂ τοσαγάϊησ 

ϑοο͵γαίθβ βᾶνθ ἰμαἱ οὔ Χοπορθοη, γεῖ, ἱΓ τὸ τνοϊσὰι 106 τηδίτου νὰ 

ἀπΠίσοποθ, δηὰ υποίαβοὰ ὉΚΥ ἃ ργεοοποοίν θά ορὶπίοη, νγὸ τηυβὲ πϑϑᾶϑ 

σοηΐδββ {πὶ τη6 ἀσβοτγίβ οἵ ϑοογδαῖθβ 85 ἃ ΡἢΠΟΒΟΡΏΘΥ ἅτ ΠΠαδίτ ουΒ 

ἀπά ἱπητηοτίδὶ ; ΤΓῸΓ 6 ἢἥγβί βογυτ πἰχοὰ 16 Βθοσαὶ σουΠ 5 οὔ {π6 δυ- 

τη ιϑατί, ἀπά ΚΟΘΗΪΥ χαπιίηθά 16 παίυτγο οὔ ἴΠ6 πιϊπά, ἰα΄'ὰ ὀρθῇ 

16 δοῦτοθ οὔ ̓ Ἐπουρσιῖ, ἀπά 80 τϑᾶγθὰ 186 [στὶς οὐ ῬὨΠ]ΟΒΟΡΕΥ ὑροῖ 

ἃ ἤππηου ἀπά ΒΌΓΟΥ ουπάαιίοη.; ΑἸ] τ ΡὮΠΟΒΟρἤΘ 5 γΠῸ ᾿δυρὶιῖ 
δαίοτγο δΐπι 6 τ οηρσαρσοά ὕροη 106 ἀἰΒΟΟΥ ΟΥΥ ΟὗὨ ΤΠ ΥΒΊΘΥΙΟῸΒ 1Πΐ ΡΒ, 

ΟΥ̓ΤΙΔΙΟΥΒ υγαρρδά ἴῃ ΒΘΟΤΟΒΥ ὈῪ Ναίογο Πουβοὶ, ΕΎΟΤῚ 1656 Ρἢγ5- 

σαὶ ἰηνοϑιϊ καιϊίοηβ, νοῦ σοηάθσθ ἰπ ἢῸ τοβρθοῖ ἴὸ ἃ ὨΔΡΡΥ [{{{δ, 
Βοστγαῖοβ ἰοὰ ῬὨΠΟΒΟΡΕΥ τὸ 16 δχατηϊπδιίοη οὐ 1Π}6 500] οὗ τηδη δπὰ 

ιἷβ πὸ, δηὰ τπ8 Ὀοσᾶπιθ 1η6 ἢγβι ᾿ΟΔΟΙΊΘΥ ΟὗἁὨ 81} τηοσαὶ ἀοοίτίπθ. 

ΑΙἸιμουσὰν τὸ Ὀτ δ ΠΟΥ οὐ βυσὰ ἃ ΡὨΠΟΒΟΡΥ ἰ8 Θο! ρβοὰ Ὁ. 1ῃ6 ὈΌΓΓ 

ἰης ᾿ρις οὐ ΡΙιο᾽Β βρ᾽σπάου, γοὶ {{ νγ 6 σοηβία θυ {π81 1 νγ85 18:6 ΘΙ ἀ6 

ἴξ 15 πιοϑδί ΥΟΥΓῪ οὐὗὁἨ ΟΌΥ δἀτηϊγαιίοη ; δα, ἰοο, {πὲ Ὁ ἀἰβοονυθτὶπ 

τὴ ουηΐϊ οὐὁ Βυϊηδη τπουρσιΐ, ϑοογαίθβ βοδίίογοά 16 Ὑγίν ΕΥ̓ πὰ 
γαηίΐίγ, δηἀ ὕγοκο ἀοννη ἀπ δυϊ ποτ οὐ 16 ϑορμιίδιβ, ννῆο ρἰδοδὰ 

{6 δοίδησο οἵ 8}} (ΐηρδ, ποῖ ἴῃ τποῦρἢς ΟΥ ἱπιθ! δοῖ, θαϊ ΤΠ Υ ΡΘΓ- 

 Βυδάοα ἐποτηβοῖνοβ {παι ἰι οχίβιοά ἰῃ 16 Β6η5685, δπὰ οπδανογοὰ τὸ 

υηβοίτ!ο {πὸ τη 8. οὐ {πο ὶγ (Ὁ! ονν-οἰτἰ 26 5 ὈΥ̓ Δη υππηοδηΐηρ ἱαγβοη 
οἵ διπριν τνογόβ, πὰ ἃ νὰ σοηγιδίοη οἵ ἰάδδβ ; δα ὰ, ἴοο, ἐμνδς ὈῪ 16 

ἰαίορτίν οἵ μὲ5 "Ὁ ἀπά {νὸ μαγίεν οὐ ἐνΐ8. σμδυδοίου, βοογαίοβ 1 (0 

ΨΥ ἴογ δία σουηίγγιηδση οα {δ 6 Ρδ1 οἵ τί μινίδουβ 6, ἀπά ὉΥ δ ΐ5 

τοοϑὲ ρἰογίουπ ὀδδι δι] δα 1}|6 δ  ΠΟΟΤΙΥ ΟἹ ᾿,8 ἀοοσίτγίηο : ἔΓ πνῸ 
οεαθγασο 8}} τα ἐπ τυουρο, ννΘ ὙὙ}}} σοδ86 ἰὸ ᾿νοπάοΥ πον ταὶ 50ο- 

Ταίδα, βυονι 8ἃ5. 6 ἰβ ἀσβογί θὰ ὉγῪ Χοπορθοη, οουϊά πᾶν οδιδίποὰ 

Ἵτοῖὰ 41} τῆοη δυοῖν σΟΙ ΌΤΙ Υ πὰ ἔδηο ; πὰ ὄνοη ἴῃ ἴΠ6 ἀϊνίηο ρο- 

πίω» οἵ Ρίαιο σου!ά ὀχοίίο βυοῖν δὐπηϊγατίου, {πᾶ ἢ δειτίδυιδά Ἀ]} "ΐ5 

ἀϊδοονοτγίος τὸ δεΐ5 αἰοτγίουπ πιδδίογ, ἔγροπὶ νοβο ᾿ρ5. ἢ μὰ σδυρν 
4. ἔγχει γί ποίριον οἵ 8}} ἐσθ ἰπνοδι αιτίοη. 
---- - - 

1. σοιυρατο Οἷε, “αδα ἃ, 4, 161: Τωρεαι νυ, 4, 10, 



ΧΧΙν ΡῬΕΟΙΕΘΟΜΈΕΝΑ. 

Βαΐ ἴο ργοσθοᾶ ἴο ΟἿΓ ἱτητηθαϊαίθ βιιδ]θοῖ. ΤῊΘ ΤηΌ1Ὰ] ἀοοίτπθ οἱ 
ἐῃ6 Χοπορμῃοηΐθδη ϑοοσαῖθβ 566 ΚΒ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ δοίίοη τνηαΐ ΤΠΔΥ Ὀ6 1ΐ5 
δβρθοῖδὶ σοοά. ΤῊΘ ποτα] ἀοοίτίηθ οὗ 1η86 Ῥ]αΐοπϊο ϑοογαΐθβ, οη ἴΠ8 

ΟἸΠΘΥ Παηα, 5εῖβ ἰουνναγὰ {Π6 Ὠἰσηθϑί σοοά ἴῃ {Π6 αὐβίγαοί τὸ ἀγαθόν, 

ἐ. ε., ἴῃ εἰν. ΑἹ] {μαῦ 1Π6 μυϊηδη πηϊηἀ οαη το δοὴ νῃΪοἢ 15 σοοᾶ 

ΟΥ θΘδυ αι], {Παΐ, ἢΠ6 ἀββϑυίβ, 15. 1Π6 τηοβϑύ ρουίδοϊς χρυ οὗ δ]1 

νἰγίαθ, ὑν μη 6 Βῃου]α ἸΟῸΚ ἴο ἃπα [Ό]]ΟΥ 4}} ΟὟΥ 118 ΤὨΥΤῸ ΌΡῊ 

ὙΠῸ νν}}} αϑϑουί {παΐ {η15 ἀοοίγίπο ἰβ5 ποῦ τηοβί δχαϊ δᾶ δπᾶ αἰνῖπο ἴ 

Ὀυΐ {1πᾶΐ 11 15 Θοογαίϊο 1 νη ΠΥ ἄθην. Οδη ΔΗΥ͂ αὐΐ ΟὐὁἩἉ Βοῖίθποθ 

θ06 Τοὰαπὰ νυ οι, αὖ [5 νϑὺν οτἱσίη, βρυιησ [Οτἢ Πηἰβῃθα πα ρουίδοι 

ἴῃ 8}} [15 ρατίβῖ Νὰν, ἴΐ 15. παΐῃγδὶ ἴο {Π6 τηδίξου ἰ[56 1, τΠαῇ Π6 ΌῪ 

συ Βοῖὴ 1Π6 ἢγβί Τουπααίίομ οἵ Μογαὶ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΏΥ τνᾶ5 Ἰαϊᾶ, Βῃου]α το- 

ΤΟΥ 4}} βοίθποθ δπὰ 8]} νυἱτία 8 ἴο {η6 βίαπάατσά οὗ ὉΠ, 1. 6., ἴο [η6 

ἰοβί τοσατάϊησ 1ῃ6 οπά οὗ δοίϊοῃ ; ἀπὰ 5ῃου]ά ἴπ θυθΥῪ δοίΐοπ 566 Κ 

γγμαῦ τηϊσῃξ θ6 115. ῬΑΥ ΓΙ ΟΌ]ΑΥ σοοά, ἡ. 6., ὑγηαΐ Θδοἢ {Π]η δ᾽ ΤΠΔΥ͂ Θ0η- 

{τϊθυΐα ἴο 1πΠ6 οὐϊαϊπίησ οὗ ΠΔΡΡΙΠ655 οἵὗἉ ΠΠ{8, Ὑν Β]Οἢ ΠΔΡΡΙΠ655 15 {Π{Ὁλ8 

μϊσῃοθβῦ οπά. Τί ββθῃ, πα {ῃ68 [Ὁ]]ΟΥ ΟΥ5 οὗ ἢΪ5 ορὶ πίοῃ τϑσαγάϊηρ [η6 

Χαπορμοηίθδη ϑοογαΐθβ, ἰηίθυργθῦ {πα΄ ἈΠ Υ νΠΙΟἢ ΘοσΥαΐθ5 ΒΉΟΥΒ 

Βῃου]ὰ 6 [Ὁ] ονγ θα ἴῃ ΘΥΘΥΥ δοίϊοη, ἃ5 {10 Το Θ ρθουν θα 810Π6 ἘΥ͂ 

οογίαϊη δἀναηΐασοβ θχίθυπαὶ [0 {Π6 δοίϊοη ἰ[5ϑ]; Βαϊ ἰπ [Π15 ΟΡ πο πη 

[ΠΟΥ 16 ὙΡΠΟΙΙΥ ἀθοαϊνοα ; πᾶν, [Παΐ ὉΠ τηὰβύ θ6 ποίῃϊηρ 6158 

{Παπ {πΠ6 ΘΧρΡτΘ55 δπᾶ οἵ δοίΐϊοῃ, οὐ {πᾶΐ νυν] οἢ ΘΟ ἸΟΟΚΒ ἴο ἴῃ 86- 

τἴοη. Ηδποθ ϑοογαΐθβ Ἰαϊὰ ἄοννη {παΐ ποίῃϊηρ σαη 6 σοοά 1688 ἴδ 

6 π56 0] (ὠφέλιμον), ἱ. 6., ὉΠΙ655 10 θ6 1πᾶἴ ννῃ]οἢ Πδᾶ5 ἃ οἷοβθ δοη- 

προίΐομ ὙΠ Παρρίπθβ5 οὗ Εἰ, νυ ]]6. Τη 5 ΠΔΡΡΙΠ655 15 ποῖ ρ]ασϑᾶ ἴῃ 

ΡΙθαβασθ, θὰ ἴῃ υἱστίιθβ Απᾶ, δοοογάϊησ]γ, Ξϑοοταΐθβ 15 βαϊά ἴὸ 

᾿ᾶγθ ὑ5814}}ν δχθογαίθα {056 Ὑγῆο0 ἢγβί ἴῃ ᾿πουρηΐ βαυθσθᾶ {Π6 υἱγ- 

[ἀοτ15 ἤτοι ἴῃ 6 π56 1], απἰ θα ἀπ σομθυθηΐ 85 1656 ἃ76 ὈΥ͂ παΐυγσθ. ἢ 

Βοϑίάρβ γνμαῦ νγ6 ᾶγθ ἀθον βίαϊθα δ5 ἰο {Π6 παΐῃγο οὗ ἴη6 Μουσδὶ 

ῬΒΙΠΟΒΟΡΩΥ οἵ ϑοοτγαΐθβ, ΤΠ ΠΥ Οἵ ΠΟΥ σΟηβ ἀθσαίίοηβ οχὶβὲ ἀσαϊηβί 

ΟἿΥ ΘΔ] ησ ἴῃ φαρβίϊοη 1ῃΠ6 σθηυϊηθ 6855 οὗ {πΠ6 ἀοοίτπθ Ἰαϊὰ ἄονπ 

ὈγΥ Χοπορποι. 

ἈΑπᾶ, ἢηβῖ, Χοπορμοη νγὰβ ἃ τηοϑὲ αἰζθηΐινθ δυάϊτου οὐἩ ϑοογαίοβ, 

δηᾶ δἰ που σῇ 1655 αθαρίθα ὈΥ͂ παΐαγαὶ Θηἀονντηθηΐβ ΤῸΥ {86 ΤΟΥ͂Θ Τ8- 

Θοπα τα ἀἰβαα  βιἰοη5 οὐ ΡΒ Π]ΟΒΟΡΗΥ, γοῦ ἢ ΘΧο ΘΙ] ἴῃ 50 ΠΙΔΗΥ͂ ὈΓ1Π|- 

ἰαπί Ομδυαοιθυ βίϊοβ οὐ τπαϊη ἃ δηὰ ἰα]θηΐ, {παΐ ἀτηοηρ 811} [η6 {τ 6 5 

ἀηα σΟΙΩΡΑΠπίοη5 οὗ ϑοοζαίθβ, ΠΟΠΘ ὙγᾺ58 ΤΟΥ θα τὶ ρσηΠν ἕο σαΐοἢ 

{π6 ἴσὰθ βρί σις οὐ ἷβ τη αβίθυ᾽ 5 ἰθδοῃίηρ ἀπ ζαἸ [ΠΥ παπᾶ 1ὲ ἄοννη 

ι(ο υ5. Νὴ ἄο ποΐ ᾿πδἰβὲ ἀροη 8 ΟΠ ΟΥ̓, ΡΟΣ Υ ΟΥ̓ ΟΠΔΥΔΟΊΘΥ, ΒΊΟΥ 

᾿ἰπσ Ἰααστηθηΐ, ἷβ ΔΟ ΓΘ πιο πίβ ἴῃ Πἰϑτγαΐοσθ, {η6 στο []Πη 658 ἀπά 

1. Ῥίαιο, Αἰεϊδ., '., ». 116, σ᾽ 9. Οἵο,, ΟΥ̓́, ἱ., 3, τὰν 



ΡΕΟΨΕΟΟΜΕΝΑ. χχν 

διοξᾶποθ οὗ μἰβ σεπίιβ, μἷβ Ιου οὔ ἐγυῖ, πὰ ᾿ἷβ ὑνβο]6 «ἷ6 ραβξβρὰ 

διηϊὰ 16 θυδε πη ΤΠγοησ οὔ τηθη. Ὑεὶ 8}} {π686 Ροϊπίβ υγοῃάθυί 

σοἰποίδα υυὴ τὴ6 ἀϊδβροβίεϊοη, ομδγδοίοσ, δηὰ |ἰ{6 οἵ ϑοογαίθβ. 1 

ΔΗΥ͂ ΟΥΠΒΟΙ, Χοπορθοπ ΡΘου τὶν βουϊὰ θ6 οδιθὰ ϑοοτγαῖίο ; Ὁ Γ ΒΘ 

μαὰ ἱπιδίθοά ἴῃ ᾿ἷ8. πθατὶ {π}6 ὑνμοἷδ ῥγιῃοῖρ! 65 οὔ μἷ5 πηα βίου, 8ὸ δὲ 

ποῖ ΟἿΪΥ ἀο 8}} "15 νυυιτἰησβ Ὀσθδί 6 1ῃ.6 84π|6 ϑοογαίίο βρί γιὲ νυ ϊοἢ 

6 866 5Βίἰδηιροά ὕροη 686 σοιημηθηΐαγίθβ, Ὀὰϊ ἢἷβ νυ ῃοΙ]6 Εἰ 8 

τυοδο!δὰ δηὰ ἀϊγεοῖθά ροη 1π6 ῥτγὶποῖρ!θβ οἵ ηἶβ ρτθοθρίβ." ΕἸΠΑΙΪΥ, 

ἕγοτη ἴῃ ὙΘΤΥ ἴδοῖ ἰῃδὲ ΧΘΠοΟρθο"᾽ 8 παίογαὶ ἰΔ]θηΐ νγ85 ποὶ βιοὶι ἃ5 
ἴο ἱπῆσσησο πΐἷπι ἴο Δπιρὶ ἐν ἢΐ5 τηδβίοτ 8 ἀοοίγίπηθ δηὰ θησίοι ἰδ τυ ἢ 

ποὺν ἀἰβοούοτίθβ, (Π6 βίγοησθϑὶ δυρυτηθηςΐ ΤῸ0Γ 8 δας θη οἰ 8 ἀ6- 
τἰνοὰ. Τῆδ ἴδοι 8 ΤᾺ οἰ γυνῖβθ ἱπ 16 οᾶ56 οἵ ΡΙαίο. ΤῊΘ Ἰδαίου 

ψιοϊἀοὰ ποὶ ἰο Χοπορθοη ἴῃ ἰόν ΟΥ δάπηϊγαϊίοι [Ὸγ 8 τηδβίθσ, ὈὰΪ 
ἥτοτῃ ἃ σογίαϊη ἀϊνίπο ὀχυθογαποθ οὗ σϑηΐαβ, δὴ ἱπογθά 6 δουΐθποββ 

οἵ πυΐη, ὅπ δάπηίγαῦϊο Τα Ὁ ΤῸ σοποοίν προ ἱπιαρσοτυ, Ὀοτη δηὰ Οττα- 

Θά, 85 ἴδ ὑγοσθ, ἴογ τἢ}6 ρυγβαΐς οὗ 106 τηοβὲ τοσοηάϊθ ΡΠ ΟΒΟΡΥ, ΒΟ 

οουϊὰ ποὶ τοβί υνἱτ πίη 1016 Πἰτη 15 Οὐὗὁ ᾿ 8 τηδ βίου 8 ἰθδοιίηρσ, ΟΥ Το πηδίῃ 
Βαιβῆθα υνττἢ ἢ8 ἀἰβοουοτίθβ; ὑυϊ {Π6 ἢγβι ὑγὶποὶρ]65 οὐ ρμ]ΟΒΟΡὮΥ 

τϑοοῖνθα ἔγοπὶ μΐπὰ ἢ διηρ! ῆθαά ὈΥ 16 σοἸΘβεῖαὶ τηασηϊἤσθηοο οἵ μἷδ 

τηΐπά, δηὰ εἰοναίεὰ ἔγοίη 16 απ οὗ δοίιυδὶ 1{{8 ἰο εἷ8. ἀϊνίηθ 

ἰάδαιν. ΝοίιμοΥ {6 ἀουΐθ πη 6858 ΠΟΥ Β0ΘΑΘΥΥ οἵ τη ΡΙαιοπίο ρμ ]ο5- 

ΟΡΌΥ, ΠΟΙ 8 Β πη ν δηὰ τοδίθβίν οἵ [ν8 βίν]6, αυιηοηίζο τυ ἢ 
{8 σϑυΐυβ οἵ βοσγαίθβ, υγμὸ ἀδιν σοηνογβοὰ ἰῃ τη Ὑνουκβῆορβ δηὰ 

Ρυδ!ο δίγθοθιβ, οὐ υἱοῦ δηὰ υἱοθ, ου σοοὰ δηὰ ουἹ].} ΟΥ̓ 6 Ἡ ΒοΪΘ 
Βυβίοιη οἵ βοογδίθβ (ὀχοθριίηρ ἃ ἔδυν οὗ δὶ5 ἀχίοιηβ, βυσι 88 {παϊ 81} 

γίγιυθ σοηβίβίβ ἰη Κηον ]θάρο), ΡΙαῖο ἀρρθᾶγβ ἴὸ αν δἀορίοὰ ποίἢ- 

(ΠΩ οἶδα θυϊ μ͵8. ποὺν πὰ δἀτηΐγαῦ]ο τηοάθ οὗ ἀὐρυτηδηΐξ, Ὁ. νυ βίον ἢ 

ἄγχβι δουϊοῖν ὀχαπιίποά {6 γί ποίρ! 68 οὐ {6 υτηδη πη, δηὰ Ἰαἰὰ ἃ 

Βεουτο ἰουπάδιίου (ογ ᾿πουρὰῖς. ΝῸΓ ἅτ {Π|6ΓῸ ΔῺΥ ἰγϑοθ8 Τουπὰ τῃ 
Ῥίαῖο ἔγοσι νυ σὴ νγ6 σᾶπ σογίδί Ων οοποϊυάθ {πὲ 6 ἱγὰθ δηὰ ροη- 
απο ἀοοίτίηο οἵ βοσγαῖοβ ἰ8Β οοπίδίηοα ἴῃ ἰ5 ΠίλΙοσυοθ, ΝΥ, { 

αἴ ἀπίκοης διυάν ννὸ τοδά μἷβ ᾿ἰδορυθδ, ννὸ ΟἸΘΑΓΥ 566 ἸΏΔΠΥ 
ἀοοιτίποπ ἰπ {6 ργόρτοβδ οὗ {τπὴὸ 10 ὕ6 στρθυδιν ἱπιργονοὰ δπά αἱ 

ἰσησίν ροτίδοιο ὃ. Ρίαίο ; δηὰ δῆσθ ἰἰ ἰβ ουϊάϑηι (μδὲ ῬΡΊαίο ἀϊά ποῖ 
παπά ἀοννη ἃ ΡλΠοδορὴν αἰγοδὰν οοτηρίοιθά δορὰ ἱπηραγίδὰ τὸ μΐπὰ ὉῪ 

ἀποίμοτ, Ὁ: τ᾿υτοῖθ ἃ βυβίθπι οὐ ρἸοδορν ὙΥΒΟΙΎ δὴ ρϑου ατν ἐἷ8 

ὄνγῃ, ὑγοοσϑόϊηρ ἰπ πηρτγουθιηθηὶ 858. δ 18. ἃρ6 ἱπογοῦβοά, Α ἀϊπῆσυϊ! 
ἀρὰ ἀπηροτοῦ Ππ6 οὐὁἨ ἀγρυμηδηΐ {ΠΟῪ ΔΡΡΘΆΓ ἰο τὴ0 10 ἴᾶνο δἀορίοά, 

το σοποϊυόο, ἔγοπιν {πὸ ἀοσιτίπο οὐ ἃ ρυρὶ!, υυβδὲ 16 ἀοσιγίηο οὗ 

16 ἰησιτυσίοῦ δῃουνά 'νο, ογ ὕθ ποῖ, σβρϑοία!!ν {πὸ ἀἰπροπίείου, 116, 

1, σοικραγο Ῥίέογ. ἴεν, Ῥπ Ρίδι, χχίν,, 15, 



ΧΧΡ᾽ ΡΕΟΙΞΟΟΜΕΝΑ 

δηᾶ ἀθδίστ οὔ θΟΐῃ ἡγευα τηοϑύ αἰ Πδυθηΐί. Οἡ 1Π6 ΟἸΠΟΥ παπᾶ, Χθπο 

ΡΒοη, ἴῃ εἷβ Οοτητηθηίαυῖθβ, ἀθϑιγθα ποῖ ἴο δοῖ {Π6 ρμᾶτί οὗ ἃ ρΠ]Ο50 

Ῥιδτ, θὰῦ ἴο Βαρρογί {16 σμαγδοίθυ οἵ ἃ β' τ }}]6 ΠΑΥΓαΪΟΥ, ἀῃᾷ ἴῃ ἀθ6- 

βουϊθίησ {Π6 1 ἀπὰ ἰθδοῃίηρ οὗ ἢἷδβ τηαϑβίθυ, ἴο ἀθίβη πἰπὶ ἀραϊπβὶ 

{π6 ἀσουδαϊίοηβ οἵ μἷβ σπθιηΐϊθβ. Ηθ τημβί, δοσουάϊη συν, πᾶν τηδ 8 

1 Ηἷβ Πσῃθβὺ σαγ6 Το] σ᾽ ΟΙΒΙΥ [0 ῬΥΘΒΘΥΥΘ Πἰβίουοα] ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἴῃ 8}} 

Ηἰ5 βίαἰθιηθηΐίβ. 1 ψγ6 ΜΨΠΠΙ οαϑί δὴ ἱπηρυζαϊίοη οἵ ἀουδὺ ὕροη Χοϑη- 

ΟΡ ΙΟη, νγ6 τημβύ οοηΐδϑβ {μα΄ 811 1Π6 ΒΟΌΓΟΘΒ οἱ ἀποίθπί ὙΥΥΙ ΘΥΒ ΔΓ 

ΠΏΡΌΓΘ, ἃηα 16 νΠΟ]6 {γα ἢ ΟΥ̓ ἀπ Ὸ ΠΥ 15. 5]ΠΡΡΘΥΥ στουπά. 

10 σαη ποῖ, ἱπάἀδθά, "6 αβϑϑϑυίβα {ῃαὺ ΧΘΠΟΡΏΟη 85 σίνϑη ἴ{6 ἀϊὰ 

ἸΟΡΊΙ65 ΟΥ̓ ΘΟΟΥΔΙΟΒ ἴῃ ἢ5 ΘΧΡΥΘ55 ὑνοΟυ5 ὉΠα]ΓΘσθα, 5᾽Π06 τῃδἱ 4065 ποί 

ΔΡΡΘδΥ ἴο αν Ὀ6θη 115 ονγη ἱπίθηΐίοη, Πα ἵπὶ ΠΠΔΗΥ͂ ΡΙΔ 665 ἢ6 βἴαίθβ 

ΠΪβ ἀθβίσγα ἰο τηθητίοη “Πα Π6 ἢδα ἰγθαβυσθα Ρ ἴῃ ΠΊΘΠΙΟΥΥ,᾽ ὙΓὨ1]|6 

6 οἴδη το]αΐθβ ἀἰϊβουββίοηβ γο]αϊθα ἰο Πΐμ ὈΥ͂ ΘΔΥΓ ἂηα δύ νυν ῖπη655- 

65. Βυΐ [Ὁ σαη ποῖ 6 αποσϑβίϊοπθα {πα΄ ΧΟΠορΠοη, θηὐουίησ [η6 ο6]05- 

6ϑὲ ἱπιϊτηδου ὙἸἢ ΠΪ5. τηδβίθυ, τηοβί αΠΠ ΡΘΉΠΥ ΟὈβουνθα ἢΪ5. ἡνῃ0]Θ 

116, ἀπ πηδᾶθ Ὠἰπιβ6]  ΓᾺ]]Ὺ δοιψφααϊηΐθὰ τυ ἢ} ἢἶβ τηοάθ οὗἩ αἀϊβραΐα- 

110, ΘΟΠΒίδ ΠΥ ΤΟΥΪΥΙησ ὈΥ͂ ΤΠΘΙΏΟΥΥ ἂπα τηθαϊαί!οη ἢἷ5 ΒΘ πη  ηἷ5 

Δηα Δυσυϊμηθηίβ ἢ ΠΟΥ 15 1ἴ αὖ 811 Π] ΚΟ ]ν {Παΐ Π6 βϑῖ ἄοννγη ὈΤΙΘΗ͂Υ 16 

μοδα8 οὗ 1π6 ἀἰβοιββίοηβ ἢ6 Ὠθασγὰ {το ϑοογαίθβ. 

ΤῊ ὙΘΤΥ [ΟΥ̓ ἀπα βίγ]θ οὗ ῃ6 Ξ'οοΥδίο ΒΘ πη Πη6 ηἷβ 'π ΧΘΠΟΡΠΟΝ 

ΔΥΘ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὙΝΠΘΥΘ 50 τηου] 64, [Παΐ ΘΥΘΤῪ ΡΟΥΓΟΠ ΡΥ βθηΐβ 1η6 ἄρρθδγ- 

ἃπο6 οὔ {τυῖ, πα βθοϑιὴβ ἰο θ6 ἄγανγη ποτ δοίμδ] 116. ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 

1Π6 5816 δυσυτηθηΐ ἰ5 ΓΘ] ΘΠΠΥ Παηα]θαᾶ ἴῃ αἰ δγθπὲ ἀπά βθραγαῖθ 

ἀἰβοοῦγβοβ ; ἀπ ἴγ {ΠπΠ656 ὑγοσα υπηϊΐοα τορσϑίῃθσυ, 1η6 βυδ]θοΐ νγου]Ἱά 

θ6 οοπηρΙοίθα νυ] ἢ ΤΠ ΟἿ. ΤΏΟΤΘ ΟἸΘΆΤΠΘ55 ἀπ δοοῦγαου. Ἠδποθ πγ6 

ΤΩΔΥ͂ ΓΑἸΤΙ͂Υ σΟΠο] 46 {πΠαΐ ΧΘΠπορἤοη αἰά ποῖ ἀπῖϊθ ΟΥ̓ σοτηρουῦπᾶ ΠΪ5 

γηδβίθυ᾽ 5 ἀἰβοι ββίοπβ αἱ ἢΪβ οὐνῃ ΤΆ που, Ὀὰΐ ννγοΐθ ἴθ ἄοννη ἃ5 ἢ6 

μαᾶ πϑαγὰ {Πθτὴ ἀθ]νοσθά, 1 ποῦ 'π [8 ργθοῖβθ νγοσάβ, δ Ἰθαβί ρτθ- 

Βουνίηρσ {Π6 ΒΘ η{τηθηἰβ ἀπ ΔΥσυΠιθηΐ8. 

ΕἸΠΆΠΥ, 10 15. πΠῸ 5]|σῃξ ρτοοῦ οἵ Χϑπορῆοη 5 δ ΘΠ ΟἿ ΕΥ̓ τὲ 6 

σοΙηροΒΘα {ῃ}8. ΘΟΙΠΤΩΘ ΠίαΤΥ ἴο ἀοίδπα {Π6 18 πὰ ἀοοίτηθ οὗὨ ἢ 85 
ΟΥΘΟΘΡίου ἀσαϊπδὺ 1η6 δοοιιβαίοη8 οὗ Ὠἰβ Δάν θυβασίθβ. ΤῸ {π|8 ἀ6- 

ἴσῃ, γ παῖ σου] ὈΘ ΤΊΟΥΘ ΔΌΠΟΥγΘηΐ {Π8π 10 ἀγα ἋΡ ἃ 56ΐ οὗ ἀϊ5- 

ΘΟΌΥΒΘ5. Τγοπι ΤἸη6Υ6 βοίϊοη, Ἰαησαᾶσθ ἡ Ὠΐϊο Θοογαΐθβ μα ΠΘΥΘΥῪ υἱ- 

[οτοᾶ, απ ἴο ΡῈ] 15}} [οἰβ ἀηα βθηιϊπηθηΐβ αἵ γαυίαηοθ ἢ ὨΪ5 ΡἢΪ- 

ἸΟΒΟΡΉΥ͂, Κποννη, ἃ5 ἴδ ννᾶβ, ἴο 50 ΤΠΔΗΥ͂ ΡΟΙΒοηβῖ ΧΘΠΟΡΠΟΙ Μΐτη- 

561, ἴοο, ἴῃ ΘΧΡΥΘ55 ἰθΥΠΊ5, [6115 Ὁ5 [Παΐ Π6 Το]αΐθ5. δἰ ΠΥ ὑγῃαΐ ἢΘ 

μοαγὰ υνῖτἢ μἰβ οὐ ἢ ΘΆΓ5, ΟΥ̓ ΪτΟΠπ (06 1105 οὗ ΟἸ ΠΘΥΒ. 

{Ππ|655 γγὙὸ ἅτ ἱποὶϊπθᾶ ἴο Ὀθ]ῖθνθ ἐμαὶ ΧΘΠΟΡΏΟΙ νγὰ5. 850 ῬΟΟΥΙῪ 

δηδοννοᾶ ὈΥ παίαγθ ἃ5 ἴο Ὀ6 ἸΠΔΌΪ6 ἴ0 σοΙηρυ ΘΠ ἃ ΡὨΠΟΒΟΡΏΥ ποὶ 

ΒΡΘουΪατνΘ δια τουποῖρ Ττοτὴ ἀδἰ]ν 18, θὰ ἃ ΡΟΡΌΪΑΥ βυβίθτῃ Τοτιηθὰ 
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δπὰ ἱτηρτονθὰ πιὰ {π6 ἰΠτοηρ ΟΥ̓ ΤΏΘη ; ΟΥ 580 Ἰοβὲ ἴῃ γθᾶβϑοῃ 88, ὃν 

186 οογγυρίίοη ἀπ αἰξοσγαίίοη οὗ ἰνἷβ πηδβίθυ᾽ βΒ ἀϑοίτηθ, ποὶ ἴ0 8566 
ἀπδὲ ΒΘ ᾿σουϊά δηΐδοοίθ {8 ὑυβ 6 ρον ΘΓ δηὰ ἴοτοο οὗ ἰιἰβ ἀδίδῃο : 

ΟΥ 80 ΚΌΠΙΕΥ 85 ποῖ 10 Ὁ] δὲ ἰο τϑοοτημπηθηὰ (4]5θ 00} (ῸΓ ἔγαῖ, πὰ 
(8 ονγογίαγη 811} Κατ ἀπὰ δοουγδοῦ οἵ βιδιθιηθηΐ ; ΟΥ, ΠΏΔΙΥ, οὗ 50 

τγθᾶκ ἃ πηϊηὰ 85 ἴὸ ργϑίου [ἢ}6 ρϑιϊν τορυϊδιίοη τιβίηρ ἴγοόγῃ ἃ ἀἰΒρ δ 

οἵ ἷβ οὐγῃ ἰαϊθηΐ ἴὸ 1:6 σἱουίουβ Τα οἵ ἃ [αἰ τ ΓᾺ] ἃ πὰ νϑγδοίουβ 

τυτίτ6τ---- Ὁ 1655 νγ6 ἅγὸ ἱποϊηϑὰ τὸ ἰΔΥ ἀοννη (5, νν 6 πηυβὲ δοκηον}- 

οᾶρσο ὑπαὶ Χοπορθοπ μᾶ5 πδπάθαὰ ἀουγῃ 1Π6 ἱγὰθ δῃὰ σϑηυΐηθ ἀοο- 

{τίη οὗ ϑοογδίεβ. 
Απὰ γεῖ 580 [ΔΓ ἃπὶ 1 ἴγοιῃ βυρροβίησ {πὶ 16 δηεῖγο ἃπὰ φοτηρὶοίθ 

ῬὨΠΟΒΟρΕν οἵ ϑοοτγαίοβ ἰβ οοῃίδίηδὰ ἱπ 1Π6 τυτι εἰ 58 οὗ Χ δπορίιοῃ, 
ἀμαὶ 1 σοτίαϊ εν Ὀδ] ον 6 πιο ῖ τὸ πᾶν ὕθ θη ἀδ ϊνογθὰ ὈὉΥ ϑοογαιθ8 ἴὸ 
διῖβ ῬΡυρ15 δηὰ (ΟἸ]ονγογβ νυ Ὠΐ ἢ νν88 ὑπκηοννη ἴο ΧΘΠορμοη, οΥ ὑπ- 

σοπηροῖϊοὰ τυ 1η6 Θβρϑοίδὶ οὐὐεθοὶ οὗ μΐ8 θοοΚ. Μδηῦ βυδ)θοίβ, 

αἶβο, νυ ΐοῖν ἅτ ἸΘῪΘ ΘΌΓΒΟΓΙΥ δηὰ ὈτΙΘΗ͂Υ τἈουσ θα ὕροη ὉΥ ϑοογαῖεθβ, 

1 θεϊίονο ἴο αν ὕὑθεη ἰγοαϊθα οὗ πιοτὸ ΓᾺΠΥ ἀπά ΔΟΟΌΓΔΙΘΙΥ ἰῃ ΟἸΠΘΥ 

ἀϊδοοῦτβοβ. Ὑἱ [ αἰβὸ Ὀδ]ΐονϑ, {παϊ, ἡ ΒΔΊΘΥΘΥ ΠΊΔΥ πᾶν 8 ὈΘΘπ 106 

πᾶίωγο οἵ ἴμοβο ἀἰϊβουββίοπβ ὑσὶ ἀτὸ ποῖ οοηίαἰποὰ ἴῃ 118. Θοπη- 

ΤὨΘΠΙΔΤΥ, {ΠΟῪ 81} ΟἸΟΒΟΙν πατιηοηϊζοὰ νυ 1η6 ἀοοίγίπο οὗ βοογαίθβ 

ΔΒ ἰδ “45 ὕεδῃ το βεὶ {οσί ὉῪ ΧΟπορδοη. 

Υ. ΟΝ τὴν ὍΞΜΧΟΝ ΟΥ ϑοσμπατεβ. 

[ἢ 8}} δποίθης υυυἱἱηρβ σοποογηΐηρ ϑβοογδίθβ, τηθηϊτίοη 8 σοηβίδηι- 
ΙΥ τοδάθ οἵ ἃ ἀππιοη (δαιμόνιον), ἡ») οἷ) ννᾶ8, 85. ἴξ ὑνϑγθ, 8. δοη- 

βίδηϊ σοτηρδηίοη ἰπγουρσὰ 16. Βίποθ ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ δποίθηὶϊ {ἰπη68, θυΐ 

αύϑὴ ἴῃ ΟΌΥΓ οὐ ὁδγ,} ΠυΙηθτοῦβ δηά νατιθὰ ορίηίοηβ, οἴθη ἴὰτ- 

Γοἰομοὰ δηὰ ροτγιεηΐουβ, πᾶν ὕθθη ῥγορουπάθα, νγὸ τὸ σα! θὰ ὕροῦ 
ἴο ἀδοίαγο ννθδὲ οοποϊαβίοη νγὸ ᾶνθ οοπὶθ 0 τοραγύϊηρ ἰξ, ἴτοπὶ ἃ 

αἰίρχοηι σοτηρατγίβοη οἵἉ 8}} (056 ράββᾶρθβ ἰῃ Ῥίδιο δπὰ Χϑηορμοη ἰῃ 
νυ δΐοῖ τησητίοη 8 τηδὰθ οὐ 6 ἀδίηοη, ἀπά αἰβὸ οὔ ἃ ὕοοΚ βρϑοίδι! Υ 
υυτίτἰδα ρο {6 δυθθοῖ ὉῪ ῬΙαΐατγοι. 

Απά, ἄγοι, νυν τοῦδ τοηιᾶγκ, {παι {π6 ννογὰ δαιμόνιον, ἰπ ποπογαὶ, 

εἰηίῆοι 10 δᾶπηθ 85 ϑεῖον, ἱ. ε., “ ἀἰνίηο,"" Ὑν ΠΔίβοουοῦ ρῥγοσδϑὰϑ 
τοῖα τθ6 χούβ, ὙμυΒ, ἰῃ Μεπι., ἱ.,..1, 9: “' τοὺς δὲ μηδὲν τῶν τοιού- 

τῶν οἰομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης," 

106 ννοτὰ δαιμόνιον 5 ορροδοά ἰο 8}} {πᾶι Βρτγίη 8 ἴγοῖη 1π6 ορογδαιίοι 

Ἰ. Αὐνοος τνσόστγο νετίϊστο οἱ τ σα οοῖ, νγὸ τῆδῪ παῦο Τοαπποιηδηη, ἴω δὶ» 
νιοὶ. ἀ. ῬΑίίοα, νοῦ. Ἱ.͵ Ῥ. 51, κεφᾳ, ; βομ)οίσστηδοθον, πα εἷν Τυανείαείση 60 Ρίαια, 
γε ι, νοὶ, "ὶ, ν. 411δ᾽; Αμε, Ῥίαιον᾽, “δὲν ὑπ ϑβελγίιεν, ν. 455, “εφφ. ; Τοίοεθοι, 

᾿Τγίσιεν “αλεὺ., νὰ 8 (1815}, ». Β4, κεῴσ,; Ἀδινονον, γί μορλαπεν ὡπά κείη Ζείιαι, 

ὠσὶ Ῥ. 355, μεῴφ. 
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οὗ τη6 Βυϊηδη ᾿πίθθοῖ Ἡδθποο τὸ δαιμόνιον (ὙΠ 1Π6 ΔΥΕ1016) 
Πᾶ5 106 ΒΔ Π1Θ ΤηΘϑῃΐης ἃ5 τὸ ϑεῖον, ““1η6 ἀ6ΙΥ,᾽" ““1Πη6 αἰ ΠΥ, ἃ5 

ἰπ εηι., ἱ., 4, 2: λέξω. .., ἅ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα περὶ τοῦ δαιμονίου 

διαλεγόμενον. 10: οὔτοι... .. ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον : δῃᾷ ἴν.. 8,14: 

ἀλλὰ μὴν καὶ ἀνθρώπου γε ψυχή, ἥ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀνθρωπίνων, 

τοῦ ϑείου μετέχει, ὅτι μὲν βασιλεύει ἐν ἡμῖν, φανερόν, ὁρᾶται δὲ. 
οὐδ᾽ αὐτή. “Α χρὴ κατανοοῦντα μὴ καταφρονεῖν τῶν ἀοράτων, ἀλλ᾽ ἐκ 

τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν αὐτῶν καταμανθάνοντα τιμᾶν τὸ δαιεμ ὅ- 

νιον (ἜΏΘΥΘ ἴδ Π8ἃ5 ΘΥἹἀΘ ΠΕ]Υ {Π6 ΒΆΓΠ6 Τη ΘΔ ηΐησ 8ἃ5 τοῦ ϑείου ΔὈΟΥΘ).} 

Ηδποθ, 4150, [Π6 Ρ]υ7Ὰ] ἔΌυτὴ τὰ δαιμόνια ἢὰ5 ὈΒΌΔΙ]Υ͂ {ῃ6 ΒΆΙΠ6 ΠηΘΔῃ- 

ἴῃ ἃ5 οἱ ϑεοί, ἃ5. ἀιηοησ ἴΠ6 δ πΊδη5, ἀΐς (ΟἸοἰϊἠείίεηι ΤῸΥ Ὁσιίεν: 

(π05, ἴῃ Πδηι.» 1.,1,.1: οὺς μὲν ἡ πόλις νομίζει ϑεοὺ ς οὐ νομίζων, 

ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰςφέρων : ἃπά 5ΙΓ]]ΑΥΙ͂Υ ἴῃ ΠΌΙΠΘΙΟΙΒ Ρᾶ5- 

Βᾶ65. 

Απά, Βτβί, Ἰϑῦ 8 σοηβί θυ {Π6 ραββᾶρσϑβ ἰηπ ΧΘΠΟΡΠΟη το]αἰηρ το 

{η15 βυθ]θοῖ. ὅ6θο Πεηι., ἱ.,.1, 2--ὃ. 

ῬΎοΙ [Πδΐ ραββᾶρθ 1Ὁ ΟἸΘΑΙΥ ΔΡΡΘαΥΒ {Πδΐ (Π6 ἀξηοη (τὸ δαιμόνιον) 

νγὰ5 ἃ οουίαϊη αἰνὶπθ νοΐοθθ ΟΥ̓ 1η{ἰπηαῖ!οη ΡΒ ΪΟἢ ϑοογαῖθβ τη δ] 

{6]{, ἀπ ννῖο ΘΙ ΠΟΥ αἰβοουτγασθα ἢΐπη ἔγοτα 1η6 ΡΥ Ουτηάπο6 οὗ 

ΔΗΥ͂ δοΐ, ΟΥ̓ Θηοουτασθα ἢΐ ἴῃ [Π6 Ρϑυίοτιηδηοα οὗ . Τδαΐ {15 

γοΐϊοθ νγὰβ αἀἰγίπθ, ϑοοσαΐθϑ Θοποὶ θα, Ὀδοδῦβθ τ πουοὰ ἀθοοϊνοα 

Βῖπη, Ὀὰΐ Αἰνναυ 5 ῬΡσου θα ἴο Ὀ6 ἔτι 6. ΤῊΪ5. οογίαϊη {γαῖ τοραγάϊηρσ 

Ταΐατο {πη σβ σου] Ῥτοσθοϑα ἔτοτη ποίῃϊηρ δχοθρί ἃ ἀθὶγ. ΝΟΥ νγ85 

1Π6 Ροσοθρίϊοπ οὗ {Π15 νοῖοθ Πἰπηϊτθα ΟΠ]Ὺ το ὨΪβ οὐνῃ ἱπητηθαϊαΐθ σοη- 

ΟΘΥη5, θὰ αἰἀθα Ὠΐτη ἴῃ ἀββιβίϊησ οἴμϑὺβ ὈΥ ἢΐβ ΘΟ η56]1. [ἢ ἢπθ, 
ὙγΠαῇ ΔΌΡΌΤΥΙΘΒ, ΟΥ̓ΔΟ]65, Δηα ΟἾΠΘΥ ΘΧίθυηδ] 5 σὴβ οὗ {π6 αἰνίπθ Ὑν}}} 

ΘΙ ἴο {Π6 τοβί οἴτηθῃ, ἢἷἰβ ἀπο νγὰ5 ἴο ϑοοζαΐθβ. ΝῸΥΪ 5 ἴπ61Ὸ 

ἃ 1655 πηροτίδηΐ ράββαρθ ἴῃ δἥεηι., ἵν., 8, 12, 18, ὑΉΘΙΘ, ΒΥ ΤΠΔΠΥ͂ 8ἃ1- 

συϊηοπίβ, μπανΐηρ ρτονϑα ἰηδΐ {η6 σοᾶβ ἴα κΚθ αἰ] σθηΐ σοΠΟΘση ΤῸΓ 1Π6 

Βυμηδη Τὰρ6, ἢ6 ρῖνββ, ἃ5. [η6 ᾿αβί ργοοῦ οἵ αἀἰνὶπθ ργουίάθποθ, [Π8 

δοῦ τῃαὖ [1η6 σοάβ πᾶν σταηΐθα αἰν! ηδίίοη ἴο τηδη, ὈΥ͂ Ὑν Ιοἢ ΤαζαγΘ 

Θνθηΐβ 8ἃ16 αἀἰβοονθσθά. ΤῸ {η15 ἘΠ ΠΥ ἀθυηϊ5. τ Ρ] 165, “ΤῸ γοὰ, 

ϑοοταΐθβ, {η6 σοὐβ 566ΠῚ 0 Ὀ6 ΤΟΥ͂Θ Ὀθηΐση {Πδη ἴο ΟἸΠΘΥΙ τηογίδ]5. 

Βῖποθ, ουὐϑὴ 1ποῸρἢ ποῖ Ἰηΐθυτοσαΐθα ὈῪ γοι, [ΠΘῪ 5ισηϊν ΒΘ οσθμαηᾶ 

νυν αῦ ἰὉ 15. τἱσῃξ γοῦ Βῃου]ἃ ἀο, ἃπὰ ννῆαΐ ποῖ" (1π νὴ νοτὰβ Ἐπ- 

{Πγάθπηι5 4111 65 10 1η6 δαιμόνιον οἵ ϑοοταίθ5). ΤῸ {Π18 ϑοογαΐθϑβ 

ΥΘΡΙΪ68 : ὅτε δέ γε ἀληθῆ λέγω, καὶ σύ γνώσει, ἂν μὴ ἀναμένῃς, ἕως ἂν 

τὰς μορφὰς τῶν ϑεῶν ἰδῇς, ἀλλ᾽ ἐξαρκῇ σοι τὰ ἔργα αὐτῶν ὁρῶντι οἔθε- 

σθαι καὶ τιμᾶν τοὺς ϑεούς. ᾿Ἑννόει δέ, ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ϑεοὶ οὕτως 

ὑποδεικνύουσιν, ἄο. ἘΤ͵ΟΙΏῚ {Π15 Ρᾶββᾶσθ, ἰΐ 8 ΟἸθασ μὲ ϑοοτγαῖθϑ 

1. Οομιρατο «γέϑιοι., Πλιεὶ., ᾿ὶ,, 33, 8, 



ΡΕΟΜΕΘΟΜΕΈΝΑ. ΧΧΙΧ 

ἀϊὰ ποῖ σοηβίάθυ ἐδδὲ 106 δαιμόνιον νΥγδ8 δσίνθη ΒρΘΟΐΔ}ν 10 Ὠἰτηβο 
δἴοπο, 85 ἃ ρϑουϊίαγ σις, ὉῪ 1η6 Ποὶτν, Ὀὰϊ ννᾶ5 σοπιπιοῃ ἴο Ὠΐπὶ νυν 
οἴμοῖ τηθη. ΟΥΒΟΙ τηδη, ἱπάθϑά, ἀἰὰ ποὶ δοκηον]θάσα (ἢ ΐ8 δαιμό- 
νίον, ΒΡ ὈΘοδΌ56 {ΠΟῪ μαὰ ποὶ αι ἰπ ̓ ξ, 80 ἃ5 ἴο ὃὉ6 βαιἰβῆθὰ 
Ὑἢ Ροτοδί νης [15 οἴἴθοῖβ ὈῪ ἀπ ὶγ ἀπἀογβίαπαϊησ, Ὀὰϊ νυ ϊβηθὰ ἰὸ θ6- 
μοϊὰ ἐξ δον νὰ {πος ογοβ. Βαΐ, ἱπ ογάθυ ἐμὲ 1:15 ἀϊνίπθ νοΐθθ 

ΤΩΔΥ 6 ιααγὰ ὈῪ τ|8, νγ6 Ὑγογβῃϊρ 1η6 σοάβ ὑυἱἢ Ρἱθῖν ἀπὰ βαποιιέγ. 
Ακίη ἴο {Π656 Ραϑβᾶροβ ἅτ δίεπι., ἰν., 8,1: Εἰ δέ τις, ὅτε φάσκοντος 

αὐτοῦ (τοῦ Σωκράτους) τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ προσημαίνειν ἃ τε δέοι καὶ 

ἃ μὴ δέοι πράττειν, ὑπὸ τῶν δικαστῶν κατεγνώσθη ϑάνατος, οἴεται αὐὖ- 
τὸν ἐλέγχεσθαι περὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω πρῶτον μὲν 
ὅτι, ἄς. ; ὙΠΕΤΘ ΧΟπορθοις οπάθδύουβ ἴο ῥσούο {πὶ ΠΟῪ Το ἀθ- 

οαἰνεὰ γθο ἐπουρμῖ, Ὀδοδυβο βοογαῖθβ νγὰ8 οοπάθτηπθὰ ἴο ἀθαῖῃ ἀπὸ 
σουϊὰ ποῖ δβοᾶρθ οδρίἰ8] βοπίθησο, {πᾶὶ ποσθίοσθ μ6 μδὰ βροκοι 

(ΔΙΒΕΙῪ 85 τοραγάθαά ἐΐ5 δαιμόνιον, Βοεῖρα τπᾶὶ ἢ6 δββουίϑα ἰΐ ἴὸ βὶρ 

εἰν θοίοσγοβαπά ἴο πὶ νυ μδὲ 6 5ῃου ὰ ἀο πὰ ννμδὲ ἢ6 βου] ποῖ 

Απὰ Χοπορδοη ῥτονθ8 50 ὈΥ 115 ἀγρυτηθηΐ, {πὲ τπ6 δαιμόνιον νγὰ5 
τίρος ἰῃ δἰϊονγίης ϑοοσγαίθβ ἰὸ Ὀ6 μυΐ ἰο ἀδδίϊ, βίποθ ὈΥ̓Τ ἀθαῖθ, πὸ 

ονΐ!, θὲ, οὐ 16 σοπίγαγυ, τ 6 ἰσιιοβὶ σοοά, νγὰβ ργουϊάθα (Ὸγ ΐπη. 

Οὐοπιρ. ὁ δ δηὰθ: ᾿Αλλὰ νὴ τὸν Δέα, φάναι αὐτόν (86. Σωκράτην), ὦ 
ἝἝρρμόγενες, ἤδη μου ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς 

ἀπολογίας ἠναντιώθη τὸ δαιμόνιον. Καὶ αὐτὸς (Ἑρμογένης 

ἔφη) εἰπεῖν - ϑαυμαστὰ λέγεις" τὸν δὲ Σωκράτην, Θαυμάζεις, φάναι, εἰ 

τῷ ϑεῷ δοκεῖ βέλτιον εἶναι ἐμὲ τελευτᾶν τὸν βίον ἤδη, ΜὮΘτΘ ϑ'οσγα- 
[65 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΒΕΥΒ {πδι (ΠἸ0 δάνίοθ οἵ 116 ἀδτηοη υγὰϑ {{πᾶὶ υνπϊοῖν 

25 μἱοδβίηρ ἰο ἴπ6 ἀἰνίπιγ. ϑοπίθησοβ ἴοὸ 16 Β8116 ΡΈΓρΡΟΥΣ 8 .Θ 

(ουπά Αροὶ., 4, δ, 12, 13, γοτο βοστγαίθ8. 68}}8 15 ἀθοτηοη “16 νοΐσδ 

οἵ Οοἀ," ϑεοῦ φωνήν. 
ΤΊΟ ραββᾶροβ ἵγομι Ῥ]δίο ἃ. 85 ΓὉ]]ΟνΒ, “ροὶ., ᾿. 31, Ο. Ὁ. : ὑμεῖς 

ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτε μοι ϑεῖόν τι καὶ δαι 
μόνιον γίνεται... ... . ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνὴ 

τις γιγνομένη, ἧἥ, ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει με τούτου, ὃ ἂν μέλλω 
πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε. ἩδτΟ νν6 566 παὶ ΡΙδίο δρτδοβ νυν} 

Χδηορδοῦ ἰη σχρίδἰηίησ {6 ΡΟΎΓΟΥ πὰ τησδηΐηρ οὗἉ εἰ|8 ἀπτηοη, ὕυ1 

ὀΐδαρτοοδ ἰη {λΐ8, εὐναὶ νυν η 16 ΧΟπορθοη, ἰπ ΤΩΔΩΥ͂ Ραβδαᾶροθ, ἀββοτίβ 
ἔμδι βοογαῖοδ νγᾶ8 ποῖ ΟἿΪΥ ρῥγονοηίοά ὉῪ τμ6 ἀπτηοη ἵγοι ὑπάοτ- 
ἰακίηα ἀν οί, Ὀὰϊ αἷδὸ νγὰβ ὑγροὰ ἴο υηάοτίακο οἴδοτβ, Ρίδιο δχ- 
ὈΓΟΒΕΙΥ ἀδοίαγοα {88 [86 ἀπηοπ δὰ ΟὨΪΥ ἃ ἀϊδδυδδίνθ βουΟΥ, ΠΟΥΟῚ 
ἃ Ροιδυδείνο. ΝΟΥ 1655 ΟἸΘΑΤΥ ἰδ 106 ἰδίτοτ' Β ορίπίοη βίαι δά ἴῃ ταδὴν 
Ρίδοοβ, ε. 9.. ΤἈεας.ν Ρ. 128, 1. : ἔστι γάρ τι ϑείᾳ μοίρᾳ παρεπόμενον 

1. σοιορατο ἱ., 1, 19: Σωεράτης δὲ τόντα μὲν ἦγεῖἶνο, «. τ. λ, 



ΧΧΧ ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

ἐμοὶ ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον δαιμόνιον - ἔστι δὲ τοῦτο φωνή, ἥ, ὅταν γεν» 

ται, ἀεί μοι σημαίνει, ὃ ἄν μέλλω πράττειν, τούτου ἀποτροπήν, προτρέ- 

πει δὲ οὐδέποτε - καὶ ἐάν τίς μοι τῶν φίλων ἀνακοινῶται καὶ γένηται ἢ 

φωνή, ταὐτὸν τοῦτο ἀποτρέπει, καὶ οὐκ ἐᾷ πράττειν - καὶ τούτων ὑμῖν 

μάρτυρας παρέξομαι. “ΤῊΪΒ ΘΧΙΥΔΟΓΙΠΆΤΥ αἰΒΟΥΘΡΆΠΟΥ ΤΠΔΥ Ὀ6 ΤΘ- 

τηογυϑα, ᾿Γ ν ἢ ΤΟΠΠΘΙΠΊΔΠΠ1 γγ86 ΒΌΡΡΟΒΘ {παΐ ΧΘπορθοη αἰὰ ποΐ 86- 

Θαγαίο!ν ἀϊβιϊ σι ϊβη Ὀθύνγθοπ {Π8 ΤΘβ] 5 ἴο νν]οἢ {π0 αἰνίη6 νοῖσθ 

γοίδιτθα, δηᾶ ἴῃ056 νι οἢ Θοογαΐοβ ΠΙΠη 561 1Π ΘΥσθα ἔτῸ πὴ 115 5116 Πη66. 

1 τηΪ5 νοΐοθ, ΠΟ ΠΘΥΘΥ ἰδ ννὰβ μϑαγὰ Ὀ. ϑοοσαΐθβ, νγὰ5 ἃ β'δῃ οὗ ἀΪ5- 

ΘΟυτασοιηθηΐ, ἰζ ΦΌ]]ΟΥΒ, ΟὗἩ πο βϑιίυ, [Παΐ 85 οἴζθῃ 5 ἴῃ6 νοῖδθ νγὰ5 

ΒΘ ηΐ, ἤὼ5. βίίθποθ νγὰβ ἃ β'σῃ οὐ δϑησουγαροιηθηΐ ἀπὰ θχποσίαϊϊοη. 

Ιπ 1η6 Αροίορσυ, α5ο, ρ. 40, Α., Β., Ο.., 10 15 ΟἸθασ {παΐ ϑοογαΐθβ ἴοοῖ 

[Π6 51:16 η66 οὗ {Π6 ἀφπηοη 85 ἃ βίρῃ οἵ ἀββεηΐ. Απά ἴῃ Ῥλαάν., 242, 

Β.; Ο. : ἡνίκ᾽ ἔμελλον. .... τὸν ποταμὸν διαθαίνειν, τὸ δαιμόνιόν τε 

καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖόν μοι γίγνεσθαι ἐγένετο ἀεὶ δὲ με ἐπίσχει ὃ ἄν 
μέλλω πράττειν, ΜΨΏΘΥΘ {Π6 νγοτάβ καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖον ἅ16 δἀθα ἃ5 

ΘΧρΡΙαπαΐοτυ, “ ΤῊΝ ὈΦΠΊοη,᾽ ἡ. 6.) {πΠαὖ ἡγ 6] -Κποννη βρη. Βθβίάθβ 

(ῃ6 ἀῦογβ ρᾶββᾶσϑθβ, ΜΘ ΤΠΔΥ͂ 4150 σοιηρᾶτα ᾿μέλυρλτ., Ῥ. 8, Β.; 

Τλεαίεί., Ρ. 151, Α. ; οϊϊϊ., νἱ., ν». 496, Ο. ; Αἰοεῖδ., 1., ». 108, Α.., Β., 

Ρ. 124, Ὁ. ὙΠοβ6 ραββᾶρθβ ἴῃ 1ῃ6 ΤΏΘαρΘ5, ἃ ἀϊ]οσ 6 ἘΠ᾿ΌΒΕΥ δἱ- 

(τἱθαϊοα ἰο ῬΙαῖΐο, Αἰ ΠΥ !τότὴ ἴΠ056 ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἂπᾶ Ρ]αΐο, Ὀθοα 56 

ἴπ [Ποῖ 5ΌΘἢ ΡΟΥΟΥ δηὰ ΘΟ ΔΟΥ 15 αὐἰγθυϊθα ἰο 1[Πη6 ϑοοταίϊο ἀθυηοη 

ἃ5 1παῇ ΠΟΥ ὙΩῸ ΘΧρουϊθποθα {Π6 ᾿ἱπιϊτηδοῦ οὗ ϑοογαΐθβ, Δ ΠΟΙᾺ 5} 

(Π6Ὺ παά διηθγαοθὰ πη οὗὨ μἷβ ἀοοίτί πθ, ΒῪ μἷβ ΤΏΘΤΘ ῬΥθβθῆσθ ἃπὰ 

ὉΤΟΡΙ ΠαυΪΥ δἀναποδά ἱπ νἱτίαθ ; γοΐ ποῖ 8}1, θα  ΟὨΪΥ͂ {Π056 ὑνῃοτη 

4η6 Ποῖ 16 5μουϊὰ (ἐὰν τῷ ϑεῷ φίλον ἢ). ΤῊΪΒ 1468 οὗ 1πΠ6 80- 

οταῖϊο ἀθπηοη ΔρΡρτοδοῆ 65 ποαγοβί ἴοὸ {Ππᾶΐ ἱπνθηΐθα δἵ ἃ Ἰαΐθυ ρϑυϊοά, 

“πᾶ ὙΠ] αὐ! θυΐθα ἴο Θοογαΐθβ ἃ βουΐ οὗ Τὰ Θ]ΑΥΎ ΒΡ᾿ ΓΙ ΟΥ̓́ΤΟΙ. 

Ιπ Ρ]ΟΆΤΟ (46 ϑοογαίὶς ΘΟ ἐηϊ0) ΤΆ ΠΥ βία πη ΐβ ΓΘ Τη866, ΡΑΤΕΥ 

βίτδησθ, ΡΑΤΕΥ τἱἀἸου]οι5, θὰϊ γϑῖ Β0Π|6 βϑηϊτηθηΐβ ΠΘΥΘ ἃπα Π6ΤΘ 

᾿πίθυβρουβθα ἀγθ δάμη ῖγαῦ]θ. [πῃ ΠΡ. Χ., ΤῊ ΘΟΟΥ 5 Βαύ8, “τῃαΐ 

1πΠ6 ἀφπιοη νγὰβ σίνθη ὈΥ σα ἴο ϑοοζαΐθβ ἃ5 ἢΐβ συϊάθ ἴῃ 116, ἴο 

αἴοτὰ Ὠΐτη Πριὲς ὁπ. ΟὈβουτα ροϊηΐβ, ἀπά Κπον]θᾶσθ ἰπ {πη ρσ8. ΠΟΙ 

σοΙηργθ μοπἀθὰ ὈΥ Παπηδη ἰηι6]]6οΐ, ἃπα ἴο ᾿πβρῖγα ἢΪ8 σΟΌ 5615 ὈΥ͂ ἃ 

οοτίαϊη ἀϊνὶπο βρί τὶς (ἐπιθειάζον ταῖς αὐτοῦ προαιρέσεσι)." Βαϊ ννϊδί 

ἰ5 αἰτογννατά γοϊαϊθὰ οὔ 6 ρον Υ οὐ (15 ἀφυηοη 15 ΤΙ ἀἸΘΌΪΟΙΒ ; δ. ρ΄, 

“ Βοογαΐθβ νυ 5ηῃ θα ποθ, νυ Ἱ ἢ Βοιὴθ οὗ μΪ8 δΊθ πα5, ἴο θηΐθυ 1Π6 ΠΟ56 

οὔ Απαοοίαο5, θαυϊ βυ θά θην βίορροά ἰπ 5. γᾶν, θθῖηρ νναγηθα ὈΥ͂ ἢ5 

ἀδιθοη. ἩΗδνίηρ τηραϊζαϊοα ἴῃ 5:16 Π06 (ὉΓ ἃ {ἰπη6, ἢ6 {1πΠ6η Ῥτοσθϑᾶ. 

οἀ ἴο πἷβ ἀδβιϊπαϊίομ, ποῖ Ὀγ. 1Ππ6 βίγαϊ σης σοῦγβθ, Ὀὰϊ ὈΥ̓͂ ΠΟΙΟῚ 
«--....--ἠἤος-οο᾿ωῶω.Ός.,-͵-ἤςς-.--Ἐἑ  Ἐ “ Ἐὠ ----Ἐ-ἐ-- - - -- ὀἁὠ3.--Ἕ-ςς- 

1. (εϑοῖι. ἀδν ῬλΐΙ., γε. ἢ, Ρ. 38, 



ΡΕΟΚΕΘΟΜΕΝΑ. ΧΧΧΙ 

τοῦϊθ. ΜϑηΥ οὐ δβ ἐγίθ πὰ ΨΤΌ]]ονν Ὠΐτη, ὈὰΣ ΒΟΙΏΘ, ἀθβί γοὺβ οἵ ρσου 
ἵπσ ἴ6 ἀδιηοη οἵ ϑοογαῖθβ ἴο Ὀ6 (4|56, σὸ ὈΥ 1)}6 δίγαίσῃηξ σΟΌΓΒΘ ; 
85 ἰ656 ἰδίτοΥ ργοσθθάθύ, ἃ ποσὰ οἵ βυνῖπθ, οονογθὰ υυἱτ ἄἸτἢ, τη οι 

τοῖα ; πὰ, βίποθ {6 Ὺ δὰ πῸ ὙΓΔΥ ἰὼ ἀνοϊὰ {6 ὶγ ρϑί!, 10:6 βυνὶπθ 

ΟΥ̓ΘΙΙΏΓΟΥΥ 50πΊ6, ἃπὰ ΘΟΥΘΙ ΟἴΠογβ υνττι ἀἸτἢ." ΑἸΕΒοῦρση (}15 18. ἃ 
τί ἀϊσυϊουῦβ ἀπά Ἰοουϊᾶγ ἀπθοάοίο, δηὰ {6 τηδιίου, ἰ{ γα, 18 ταῖπθυ ἴὸ 
86 αἰτγϊθαϊοὰ το σὔαηοθ τμδη ἴὸ τ6 οἴδξοι οἵ 16 ἀφηοη, ἰδ ἰ5 ἰη- 

τοπάρα ἴοὸ ρῥγουθ ἰπαὶ 1Π6 ἀφρπιοπ ὑγαγηθὰ ϑοογαῖθβ ποὶ ΟὨΪΥ ἴῃ τηδῖ- 
1615 οἵ στοαῖ, θυϊ δνθη ἴῃ {Π056 οἵ {{{π|6 ἱπιρογίαποθ ; νυϑΐο ΡΙαῖο 

αἰἶβο δϑϑουΐβ ἴῃ 16 ρᾶββαρο οἰϊθὰά δῦονυϑ, “ροὶί., Ρ. 40, οἰιαρ. χὶ. Ριυ- 

ἰατγοῖν ἄρτϑοβ υυτ ΧΟΘηορθοη ἴῃ αἰἰγιθαιϊίηρς το τῃ6 ἀφιηοη Ὀοίἢ ἃ 

Ρογβυδβίνο ἂπὰ ἀἰββυδβίνο ἴογοο (δαιμόνιον εἶναι τὸ κωλῦον ἢ κελεῦον). 
Απὰ τϑδη, μανίης ορροβοά 16 ορίπίοῃ οὗ ἃ οοτίδίη Μοράγοδῃ, ἡνθῸ 

τπουδῖ τ 6 ἀδίποη οἵ ϑοογαίθβ ἴο Ὁ6 “ἃ 5η6626,᾿" Πδ 1π}8 ργοσθθάβ: 

Αἱ δὲ Σωκράτους αὖ ὑρμαὶ τὸ βέδαιον ἔχουσαι καὶ σφοδρότητα φαΐνον- 

ται πρὸς ἅπαν, ὡς ἂν ἐξ ὀρθῆς καὶ ἰσχυρᾶς ἀφειμέναι κρίσεως καὶ ἀρχῆς, 

1.6 ὙνΒο  Π 6 οὗ ϑοογαίθβ δπὰ ἢἷ8 ἀθᾶι ἰβ ποὶ {πᾶὶ ἀνδρὸς ἐκ κλῃδό- 
"ὧν ἣ πταρμῶν μεταδαλλομένην, ὅτε τύχοι, γνώμην ἔχοντος, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

μείζονος ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς ἀγομένου πρὸς τὸ καλόν. Βαϊ, οπιίξ- 

ἴωρ ΟἴοΥ ραββᾶροβ υἱοῦ ἀο ποῖ ἰδηὰ τὸ δχρίδίῃ 116 πηδίτοσ, νν9 
ἡτοσδοά τὸ οη6 οὗ σοηδίἀθταῦ!ο ἱτηροτίαποο (οἰᾶρ. χχ.): 

(Σιμμίας) Σωκράτην μὲν ἔφη περὶ τούτων ἐρόμενός ποτε μὴ τυχεῖν 

ἀποκρίσεως, διὸ μηδ' αὖθις ἐρέσθαι - πολλάκις δ' αὐτῷ παραγενέσθαι 

τοὺς μὲν δι᾿ ὄψεως ἐντυχεὶν ϑείῳ τινὶ λέγοντας ἀλαζόνας ἡγουμένῳ, τοὶς 

δ' ἀκοῦσαΐ τινος φωνῆς φάσκουσι προςέχοντι τὸν νοῦν καὶ διαπυνθανο- 

μένῳ μετὰ σπουδῆς " ὅθεν ἡμῖν παρίστατο, σκοπουμένοις ἰδίᾳ πρὸς ἀλ- 

λήλους, ὑπονοεῖν, μή ποτε τὸ Σωκράτους δαιμόνιον οὐκ ὄψις, ἀλλὰ φω- 

νῆς τινος αἴσθησις, ἢ λύγου νόησις εἴη, συνάπτοντος ἀτόπῳ τινὶ τρόπῳ 

πρὸς αὐτὸν ὥςπερ καὶ καθ' ὕπνον οὐκ ἔστι φωνή, λόγων δέ τινων δόξας 

καὶ νοήσεις λαμδάνοντες, οἷονται φθεγγομένων ἀκούειν " ἀλλὰ τοῖς μὲν 

ὡς ἀληθῶς ὄναρ ἡ τοιαύτη σύνεσις γίνεται, δι' ἡσυχίαν καὶ γαλήνην τοῦ 

σώματος, ὅταν καθεύδωσι - μόλις ἐπήκοον ἔχουσι τὴν ψυχὴν τῶν κρειτο 

τόνων " καὶ πεπνιγμένοι γε ϑορύδῳ τῶν παθῶν καὶ περιαγωγῇ τῶν 

τρειῶν εἰςακοῦσαι καὶ παρασχεῖν τὴν διάνοιαν οὐ δύνανται τοῖς δηλου- 

μένοις. Σωκράτει δὲ ὁ νοῦς καθαρὸς ὧν καὶ ἀπαθὴς τῷ σώματι μικρὰ 

τῶν ἀναγκαίων χάριν καταμιγνὺς αὐτόν, εὐαφὴς ἦν καὶ ληπτὸς ὑπὸ τοῦ 
προςπεσόντος ὀξέως μεταδαλεῖν" τὸ δὲ προςπῖπτον οὐ φθόγγον, ἀλλὰ 

λόγον ἂν τις εἰκάσειε δαίμονος, ἄνευ φωνῆς ἐφαπτόμενον αὐτῷ τῷ δη- 

λουμένῳ τεῦ νοοῦντος, 

Νοτ ποῦν ψ᾿͵Θ ρθη ΟΥ̓ΟΤ ἰπ κίϊσποο Οἰσοτγοβ ορίπίου γτοραγόϊης [00 

φαϊοο ὀφψτηοη : “ὅτ ἐρίτογ,"" 6 ρτοσσοάκ, “" φαΐ 56 ἱγαθοῖ ἰΐα αυΐσεί, 

ργαραγαίο φλίτηο ἀυῦπι Ὀοηΐπ σορίίδείοηί νυν, τυτὰ τεῦοΝ δ τγαηαυΐ!» 



ΧΧΧΙΙ ΡΕΟΙΕΒΘΟΟΜΕΝΑ. 

Πταϊοιη δοοοϊηχηοᾶαίβ, οουία οὐ νὰ σϑυηϊ ἴῃ ΒΟΙΏΠΪΒ : βῖο σϑϑί 

ΒΘΠΒῈ5 ΡΌΓΟΒΑῸΘ Υἱρ!]απεῖ5 οἵ δα ἀβίγογαμη οὖ 84 ἃνίυτη τ] 4 ογαση- 

4.6 5βίσῃμογαμῃ οἱ δὰ θχίογαυτη νου αίθιη θϑί ραγαίοσ. Ηοο ΠἰμηΪ Τα τη 

δβί ᾿Πυ8, φαοᾶ ἀθ ϑοογαίθ βῶρθ ἀϊοϊϊαγ, 6558 αἰνίπυτη αυϊἀάδτῃ, φαοᾶ 

δαιμόνιον ἈρΡΕΙ]αΐῖ, ουϊ ΞΒΘΙΏΡΘΙ 'Ρ56 ΡΥ ΘΥΙζ, Πα Πα α ΔΓ ἱπηρ 6] θη], 

ΒΦ ΡΘ ταυοοδηΐὶ." 

ΤΆ Υϑια 1 Π5 ΠΟΥ, {ΓῸΠῚ ἃ ΘΟΙΏΡΑΙ ΒΟ Οὗ {Π6586 Ραββαρϑβ, ὈΓΙΟΗ͂Υ τὸ 

βίαίβ οὟΥ οὐ Ορἰπίοη γοσδγάϊηρ {Πἰ5 Ροϊηῦ. 

ἘΤΟΙΏ 8}} {παΐ μᾶ5 θθθη οἰΐϊθα ἅἃθουθ, 10 ρρθασβ τποϑβύ οἰ θαυ Υ {μπαᾶὶ 

16 ἀξηομ νγὰβ ποῖ οοπϑιἀθσθα ἴο αν ΔΗΥ͂ Θχίθυπδὶ [ὉΥΠῚ ΟΥ̓ΔΡ- 

ῬΘδύδηοθ, ΠΟΥ ἴο μάν 66 ΔΠΥ͂ {πὶπρ ΘΧΊΘΓΠΔΠΥ Ρουσθρ 016 ὈΥ 186 

56η565, θαΐ ἴο Πᾶγϑ ὈΘ66 ἢ ἃ ΙΏΟΤΘ ᾿ἰπΐθηβ6 ϑιηοίϊίοη οὔ Π6 πηϊπα, νγΒ]Οἢ 

ϑοογαΐθβ οα] θα δαιμόνιον, ἴτοτη ἃ Ρετβυαβίομ {Παΐ {Παΐ Θιηοίοη ἈΤΟΒ8 

νη πἴτη ἔτοιη {π6 οἰ γ. [10 15 σ41164, ἱπάθθα, ἃ αἰνίπθ νοϊοοθζ θὰ! 

γγὙ6 τηὰπδύ ἀπαργβίαπα ὈΥ [Π15 ἃ σοῖο πού ἢθαγὰ ὈΥζ 1η6 ὈΟΘΠΥ ΘΔ, 

θυΐ τη Θέ }}Υ ροιοοϊνθα. Πα αἰνὶπ6 γοΐοθ, νυ ΒΊοἢ ἔχοι ἢἷβ θου μοοά, 

ἃ5 ΡΙαΐο βίαΐθβ, νγὰβ 16 Ἰοΐ οἵ ϑοογαΐββ, δηᾷ πϑυϑὺ Ἰϑῖν Ὠΐτη ἀυτίησ 

ΠΪ5 ΠΟΙ]6 118, νγὰβ αἰνγαυβ ῃϑασγὰ ὈῪ Πίτη ἃ5 οἴΐθῃ 85 6 νγὰβ 8000 

ἴο ἀο ΔηΥ͂ {πὶπρ ποι ΠΥ ΥἹΡΉΥ ΠΟΥ ΠΟΠΟΥΔΌΪΥ : 115 516 66 ἢ6 ΘΟηΒ1α. 

οΥθᾶ ἴο Ὀ6 ἃ βίσῃ οἵ ἀρρυοθδίϊοη ; "απ 50 1815 ἀθιηοη 15 ἱπουρῃΐ Ὀγ 

ΧΟπορμοη ἴο πᾶν μὰ οί ἃ ρϑιβιιδβίνθ δηά ἀϊββιιαβῖνθ ΡΟΥΘΥ 

Νοῖῦ ΟΠΪΥ ἴῃ τηδίζουβ ροτίαϊπίπρ ἰο Θοογαίθβ 8]0Π6, Ὀὰΐ 8150 ἴῃ 1ῃ 088 

οὗ οἴπουβ, ἰῇ βιθ]θοίβ οὗ στυθαῦ οὐ 11{{16 ᾿Ἰτηρογίδηοθ, {Π5 νοΐσθ νγὰ8 

μρασᾷ ἴῃ νγασηΐϊησ; ἰ ΠοΥΘΥ ἀθοοῖνϑά, θαΐ αἰννανβ ΒΡΟΚΘ {ΠπΠ6 ἔγαῖῃ ; 

πα Ποποθ ϑοοζαΐθβ νγὰβ σοηνὶποϑᾶ οὗ 115 ἀἰν ηἰΐγ. ἽΝΟΥ αἰα ϑοοτγα- 

[65 σΟΠΒΙΔΘΥ {παΐ ἀἰνίπθ νοΐοθ ἴο ὈΘ ΔΠΥ͂ ῬΘΟΙΠΥ ὈΘπϑῆϊ σίνθη ὈΥ͂ 

αοάἄ ἴο Πἰτηβο] αἴοπμθ, θὰΐ ἰο Ὀ6 5ιαγθᾶ δ]5ὸ νυ οἰ Υ τιθῇ : [παΐ 

15. Ῥουγου δου]ὰ Ὀ6 τηθηΐδ!]ν ρον ὈΥ 811 πιθῃ 70 ὑπ Ύϑρ 1Π6 

δοᾶβ τ ῥοῦ πᾶ γαῖ, πα ἃ1Θ ΡΥ δπα οἰαβίθ. Ηδθηοθδ ἴξ 185 

ΟἾθασ {πᾶΐ {Π|5 ἀφτηοη νγὰβ παυρΐ 6156 ἔπ ᾶπ 8Δῃ δπιοίίοη οὔ {Π8 τηϊηά, 
ὈΥ ὙνΒϊοῖ Θοογαΐθϑ ννὰβ αἰββιυιδαθα ἔγοῦὰ ἢΪ85. ἀθβίση οἵ ρϑυίοτταϊησ 

ΔΗΥ͂ {πἰπρ ; Δἢ διηούϊοη οοιηϊηοη, ᾿πΠα 664, το 811 ΟἴΠΘΙ τη, Ὀὰΐ ποὶ 

Βανίηρσ ἴῃ6 βάση οοδου ἴῃ 411, θα ἴῃ Ῥτορουίοη ἴο [Π6 ΡΤ δηᾶ 

πιο ΡΥ Υ οἵ θοῦ, ἴῃ Ῥτορου οη ἴο ᾿ἷβ5. ἀουΐθ η655 ΔΠ4 υἱβοῦ οὗ ἰηΐ6]- 

ἰθοί, ἴο μἰβ ἀρτῖσῃῦ Τπουρη β ἃπα Ομ δεν οἵ οΠμδυδοίθυ, 50 1ῃ6 πΟΥΘ 

γἱν ἃ ἀπὰ οἤϊοδοίουβ. [Ὁ Βῃουα ποῖ θ6 ννοπάοσοά δ {πδΐ {118 ϑιηο- 

(ἴοπ οἵ δὴ ἱπίθυϊου ῬΡΟΥΤΘΥ ἴῃ 1Π6 τηδ]ουὶῦΣ οὗ τηθῃ Βῃου]ᾶ θ6 80 {τ]- 

ἠϊησ ἀπ Ρον Ο 1655 ἃ5 ποῖ ἴο Ὀ6 ροτοθϊνϑα αἵ 8]1, ὑυ 116 ἰῃ ϑοοτγαίθβ 

10 νγὰβ τηοϑί υἱσοσοῦβ ἀπ ἱπηρυ Ϊ]ϑῖνθ ; ΓῸΥ Θοοσαΐθβ νγὰβ5 ηθαθα νυ] ἢ 

[Π6 τηοβὲ ἀο]οαΐθ 56 η56 οἵ ΠΟΠΟΥΙ͂, ΤΑΥ͂Θ ΡΟΣ Υ οἵ ΟΠ αγδοίθυ, Ὠθαυ οι: 

ΡΙΘΙγ ἰονγαγὰ αοά, ἀπὰ ἃ ἤττη ρϑιβαυδβίοη οὗ μἷβ ργου θη! δὶ ΟᾶΥΘ. 

Επηάοννοᾶ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, Ὑν 1 ἃ υυοπμάθυτα! ἀουΐθηθ88 οἵ ἰη 6 ]16οΐ, νἶσοι 



ΩΝ ΜΠ ν,,»: 

᾿ 

ΡΕΟΜΚΕΘΟΜΕΝΑ. Χτχχιζ 

οἱ πιϊηδ, ἀπ οἰθάγηθββ οὔ Ἰπάστηθπέ, μ6 ἱηνοβεϊσαϊθὰ [6 τῇ ]6 τᾶ 
ἴαγο οὗ 16 δυτηδη πηϊη, ἀπὰ ρΡαἱ 1 16 οἰοβοβέὲ διΐθπίϊοη ἴο 115 ϑίηο: 

ἰἴοηβ. Βυΐ 15 δαιμόνιον ἀϊὰ ποὲ 5ιιδὰ [15 ᾿ἰρσἢϊ 416 οπ 81} βυ δ] οίβ, 

οὐ ΟὨΪΥ͂ ὁπ ἴδοβθ ὑυμι ἢ σου]ὰ ποῖ Ὀ6 επιῦγασθὰ υυϊτΐη (ἢ 6 ΒοΟρΘ οὗ 

δυπιδη τΠοῦρα ; [ὉΓ, βίποθ σθᾶβοη υνγὰβ σίγοη ὈΥ αοὰ το ἴπ6 υτηαν 

γᾶσο, ϑοογαίθβ οοπβίἀθγοὰ ἰΐ ἱτηρὶ ουβ ἴο βίσι ν δου ἀϊνὶηθ ΤΌΘ Γῃ 

ἴηρβ ἴῃ 8}} (Ὠΐη σβ τυ ίοἢ τη σουϊά ἀἰβοούθυ ὈΥ 1.6 Θχοσίίοη οὐ ἐμ 
ἐπίθ!!θοὶ αἰοπθ. 

ΝΟΤῈ ΒΥ ΤῊΕ ΑἈΜΕΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤΟΚ. 

Α κεν ΠΘΟΥΥ͂ νγὰ8 δίατι θὰ ἴῃ 1836 Ὁγ ἃ ΕὙΘΩΟΝ ρηγβίοΐδη, 1, ο]αΐ 

τὴ τοϊδιίοη τὸ 1η6 ἀφιηοη οὗ ϑοογαῖθβ, νυ ἰοὴ ἰβΒ ποῖ ποιοθὰ ὉῪ Κακὰ 

Δοτ, Ὀὰϊ νου βϑόιη, πουθυίῃ 6 1655, ἴοὸ σοηΐδίη 16 ΟὨΪΥ ΓαϊΐοηΔ] 6χ- 

Ροβίείοη οὐ ("18 τη; -σοηίοβίθα ααρβίίοη. 1ο]ὰΐϊ σταηκβ {Π|6 θεοῦ 

Ὑνΐσἢ Ξοσγαΐοβ δπίοτίαι ποὰ γοβρθοϊίηρ ἃ ἀϊνίπθ ἀπά βοογοὶ τηοηϊΐοι 

ὑπάογ 1ῃη6 ποδὰ οἵ πιεπέαὶ λαϊἱμεϊπαίίοη, πὰ πηαὶπἰδὶπβ ταὶ 1ῃ6 ῥιὶ 

Ιοβορῆου, ὑπάϑτ (Π6 ἰηδυοποῖβ οἵ δὴ δοίϊνο τηθηΐαὶ οΥσδηϊζδίίοη δηὰ 

ὅτάδηϊς ἱτπηασίηδεϊνθ ΡΟΎΟΓΒ, στα Ὁ Δ} τνοτκοὰ ὨἰτηβοΓ ἱπίο {π18. 6 
Ἰ1οῦ οὐ δὴ ἰηίθγηδὶ τηοπίτοσ, διε που ἢ ΡΟΥΘ ΟΕ βουπὰ ἰπ ταϊπὰ οἢ δὺ 

ΘΥΥ οἴμοτ μοΐηϊ. [Ιπ ΟἾΠΘΙ υνογάβ, [ξ ὑγ85 δι πηρὶν δηὰ ῥ᾽ αίην πιόπο: 

! πιαπία. ἸοἸαϊ 5 οἤϊοία] ὀχρουίθποθ ἴῃ 1[Π6 ἰγοαϊτηθηϊς οἵ 68565 ἱπνοῖν 

ἐπα ἃ ρσγδαΐθι ΟΥ 1658 ἄδστθθ οὗ πιϑηΐδὶ δϑουγαιίοη, γθμἀθὺβ ᾿ΐ8 ΤΘ. 
τλᾶΥκ οὐ {{||8 δδὰ ΡΘΟΌΪΥΙΨ γϑ]υδῦ]6. Τὸ ἃ Οοπηδη βομοῖδσ, 

τυγᾶρροὰ ἰπ τΠ6 ἰγδηβοδηάθηϊδὶ βρθουϊδιίοἢΒβ οὗὨ δ͵8 σΟῸΠΕΓΥΒ Ρ 105» 

ΟΡ, ἃπὰ βοοκίηρ δπὰ ἥπάϊπρ {Π|6 τη βίθ Υἱ ΟὉ5 ΘΥΘΥΥ͂ ὙΥΒΘΤΘ, τΠ0 1}Π|6- 
ΟΥὙ οὗ 1,οἷαϊ μ85 1{ππ|6, {{ δὴν τὨΐηρ, το τοσοπητηθηὰ ἰξ ; θὰ: ἴο οηο 

δοσυδίοιησα ἴο σΟμη6 ἰπίο ἀδὴγν σοηίϊδοι νυ τ 18. ΓὉ]Π]ονν τηδη, δπὰ 

οὔδογνο (Π|6 Ὑδυίουβ δοσδηίγίοἰ 68 ἀπὰ νυ ΘΑ Κη Θ58685 ἱπ πνοὴ ον θη 
{πὸ βίτοηροβί τηΐπβ ἅγὸ ῥσοηθ (0 ἱπάσϊμο (πὰ οἰείπη65, {π|6 ΒΙΓΟΠΡΟΥ 

{ἴνο ἱπίο! δος, (η6 τπότὸ δίατε! ης {6 μδ!Π]υοἰπδιίοη), {μι νἱονν οὔ {9 

Ῥτοποῖ Ρμγδίοίδη ὙΨΠΠ ἀρροδγ ἂπ ΘΧίγοτ ΟΙν μἰδυβίοϊο οὔθ. Τῆδ 
ε]6 οἵ μ͵5. Ὑγοτς ἰβ 85. ΤΟ] ον: “ θὼ. Πέπιον ἀε δοεταίς, δρεείπιεη 
ἄμπε ἀρρίϊεαείοπ ἐς ἰα δειεπεε Ῥεψελοίοψίψως α εεἰϊε ἀφ Γλἰείοῖτε. Ῥαν 

Ῥ. 1κἰμι, ΜέΔεεῖη τιτοει απ ἀε ἰα Πίοίείον ἀεα Αἰϊξνιξε ἀε ᾿' Ηονρίεε ὠὰ 

Ἀιίεέιτε, εἰ Μέά;εὗνι αὐοίηε ἀε ἰα Ῥτίσον." Ῥατίβ, 1836 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΜΕΜΘΕΑΒΙΜΝΙΑ 
ΟΥ 

ΒΟΘΒΆΑΤ ΕΗ δ. 

ΒΒΟΘΚΌ 

ΟἸΡΑΡΤΈΡΒ 1, 
ΒΟΜΜΆΑΒΥ͂. 

ΤῊΣ ὕνσὸ οἴνατγροα ὑγουρῶξ αρσαΐηδξ βοσγαΐοβ ὈΥ δα δοσύβογβ, δηὰ ἴοῦ 
υἱεῖ 6 καετγοὰ ἀδαΐῇ, αγὸ ὅγε διαϊοά, Ὑποβ γεγο, 1. Ηΐς ποὲ τερατά- 
ἐπα, αε τις, ἑὰς κοὰε τεσοσηίτεὰ ὃν ἐλε εἰαίε, διέ ἱπέτοάμοίης ἕτερα καινὰ 
δαιμόνια, πιὰ, 3. Ηΐε εοντιρέϊη ὁ (λε ψομπρ. (δ 1. 
Χοπορθοῦ ῥτοοσοά ἴο ἀοίοπά ΐ5. τηδβίογ᾽β ΠΙΘΙΊΟΓΥ δσαΐηδξ ἘΠ 650 

οἴναγροπ, δα ἕο ονν: 

1. βοογαῖοα ἀϊὰ ποῖ δ σδνε ἔθ σοάπ οἵ μα οουπηΐγν, θαξ οἴζδη δσπογβοδὰ ἴὸ 
(στα, οι αὲ θοῦ απὰ οὐ ἰδ Ῥυ δία αἰταγα. (ὁ 3.) 

9, Νοίεινον ἀΐά δι τοδί δὴν βϑογοῖ οἵ δἷβ 'δ0 οἵ ἀϊνϊηδείοη. (ᾧ 9.) 
3, Α΄ ἴο "ἷς σαγίησ, ἰπάσοί, τας δ6 νγαδ ποσυπίοιησὰ ἴο γτοσοῖνο οοτέαϊη 

ἱπεϊτωπείοως ἔγουυ πὸ ἰωζογοαὶ δοιοι ίησ, νυν ἰον Β6 σα! οὰ τὸ δαιμόνιον, ἢ 

ἀϊά υ.΄Όξ, ἀνε ἀα τομαγάδα εἰΐα, αἰ ον οσβϑηκία! ν ἔγοτα [86 τοδὲ οὔ δΐ5 οουῃ- 

ἔγγτοσο, ἴον πον ἐποτοποῖνοα, νυ δα τα κίηρσ 56 οἵ δασυτίοπ, αὐὰ οἴησηβ, 

πὰ οἴδον εὐΐοσα οἵ εἰΐα κί ηά, ἀϊά ποῖ δυρροδο ἴδιας εἶνοδο τπΐηρα Κοδνν νυ μας 
νγλα ροοά ἴον τνοτα, θαξ {παξ ἴπ6 ρσοάκ ὃν εὐοῖγ τῦθδὴβ σαν ἰηξὶ πηδιίοηα εἶ 
ἔδο ἴαϊατο. (ὁ 3.) ᾽ 

4. ἴὼ οὔο τοπροοῖ, νονγονον, δ6 σογίαίον ἀϊὰ ἀΐ δον ἔγοσα ἴ86 συοαξ θοὰν 
οἵ υὲν οοαπέγντοσο ; ἴοσ Ὑυθβόγοαν {06 στοαΐου ματὲ οἵ ἰθοδο υγβοὸ ῥγαοξίοο 

αἰνίααπείου «αν {νας ΠΟῪ ἀτγὸ ἱηδαυσησοᾶ ἴῃ ἐθοῖτ αοιλίστα ὈῪ ἔθο δίσδε οὗ 
δἱγάν, ογ κοτῦο οἴδον δοοί σοὶ ὁσσύγγοησο, βοσταῖον, οὐ (ἢ σομίγαγυ, δαὶ, 

ΟΡΟΌΪ ατοὰ υνεθοσς τόσοενο, ἴα ὕο τοοοίνοά δἱα ἱπεϊπγατίουα, ἤοξ οχίοτγ- 
οαὶϊν, ἔγτοτα υἱκάς αὐρὰ οἴδοτ οδίοοια, ας ἰοξστγαα!!ν, ἔγοσω νεθαξ δ6 σαἰοὰ τὸ 
δαιμόνιον; αινὰ ΒὸῪὸ βανοὸ δά νίοο, αἷἶδο, ἰὸ τον οἵ δία ἔτους καὰ (οἰ οννοτα 
ἴα ποεογάαποο νεῖ τ τὴ σαρσκοσιίουν οἵ είν απο δαιμόνιον. (ὁ 4) Νοῖν 
Μ"ο νου πόνον, καγοῖὶν, Βανο ἀοοο εἰ ἰὼ τ οαπο οἵ δεἷᾳ ἔγίουνὰς ατνὰ (0]- 
ἰονγεγα, δα "Ὸ ποῖ θοση αίποογο ἴῃ εἷς οοην οκίουσ νυ τἢ τοσαγά ἴὸ ἔνοπο 
[οίοτοα! σοσπκοκιίίουα ; αὐνὰ { αἰροστο γοσροοσίίηρ ἴθοσο, μουν οουϊὰ διὸ ἀΐφ- 
Βοϊίονο το σχίκίσησο οἵ κοάα] (ὁ 5) 

δ, Ακαίη, ὧα τοσαγόοῦ το ὠδοσύδαγν αἴαίτα οἵ Π, Βοογαίοα αἰνγαγα δό- 
νἱεοὰ ἰΐν τίσοδα [Ὁ μοτγίοστω ἴθοσο ἴῃ εἰνο δώφὴ τοσοῦ ἰμογ ὑγοότο δοϊο" 

Α 
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πε γοβρθοῖ, μουγευθυῦ, ἕο ἴΠο56 τηδίζουβ ἔμ6 δυθηῦ νυ μουθοῦ νγαβ ἀουθέείαϊ, 
6 δἰνγαυβ βοηῦ ἴῃθῃ ἴο σοηβα]ῦ τῃ6 ροα5 ὑυμθῦμοΥ {Π656 ουρθξ ἕο θ6 ὑῃ- 

ἀουίδκϑη οὐ ποῖ; νυ βαῦθαβ μ6 ὑποῦσῃῦ ἴδ ἃ κἰμα οἵ ἱτωρὶεῖν ἴο σπμᾶθανου ἴο 
αϑοουίαϊη ἤτΌστα ἴπΠ6 βοἂβ γμαῦ οδη 6 Βα. βίοτον τηαβέθγοα ΒΥ [Π6 Ῥονγ- 

οἵβ οὔ [6 Βαϊηδα ᾿π 6 ]]6οῦ. (ᾧ 6-9.) 

6. 5611 ἕατίμθσ, [Βου σι ϑοογαῦθβ νγα8 δΙνγαυ5 ἴῃ ῬΌΡ]Ο, ἃ πᾶ τοῦθ ΟΥ 1685 

διηϊα οτονν 5. οὗ τθιι, γῦ ὩῸ 916 ΕΥ̓ΘΥ 56 Βΐηι ἀοϊηρ, οὐ πθαγὰ Ὠΐτὰ βαυϊηϑ, 

ΔῺΥ ΤὨϊηρ' ἱπηρὶοῦβ ΟΥἹ Ῥτοΐδθθ. Ν ει Ποσ αἰ ἢ ὀσσαρν Βἰταβϑῖξ, Π1Κ6 οἵ υβ, 

τυ Ίτἢ ουγίοαβ Ραῦ πηρτοβύα Ὁ]8 ΓΘ ΒΘΘΥΟΠ 65 ̓πΐο Π6 οροθγαίϊίοηβ οἵ παΐασθ ; ΟὮ 

[Π6 σοπέγατν, 6 Γποῦσιῦ (μπαξ {Π6 τΠϊηρ5. τϑ]δεϊηρ ἴο τηδῃ ουτ θα τη 5 

ΡΙΌΡΕΥ βίυσγ, ἀπᾶ {παῦ ἴΠο56 ἱπαθϊγῖθ5. δἴοπμθ ἀθβογνθᾶ ἴο θ6 ραγβαθα ὈΓ 

15, [86 ΤΘ50]5 οὗ νυ ΒΊοἢ υγου]ᾶ [μα ἀἸ γον ἕο τλα 6 ὰ5 νἱσζαουβ, ἀπ, σοι- 

ΒΘαθθηεν, μαρΡυ. (ᾧ 10-17.) 

ἢ. Ἠδ αϊά ποῦ, μουν θυ θυ, τα θυ ον ΘΟ ἢ [Π6 ἸΘ55ο.8 οὗ του] ν ἀπ νἱγίαθ, 

Ὀαῦ Θσαθιρη ῆρα {μ θη}, 4150, ἴῃ 815. οὐσὰ 16 απ οοπᾶποξ; δηᾷ ἃ τϑυηδγκ- 

8016 Ἰπβίδηοθ οὗ μῖβ. πηρθπαϊηρ Ἰηξθουῖεν, δηᾶ Πϊβ τοσατὰ ΤῸ ἴΠ6 βαογτθᾶ 

ὉΒαγδοῦου οὗ 8ῃ οδίῃ, νγἃϑ βίνϑῃ ἴῃ Π6 οδββ οἵ ΤὭγαβυ 5 δηᾶ Ἐγαβιηἶα 65, 

τοσοῦμ υ νυ ὉΠ ῚΓ ΘΟ] θα θτιθ5, ΒΘ ὅΠ6 ῬΘΟΡΙΘ τυ ἕο σομάθιιη ἔμθτα 

σοΟΠγατ ἴο ἴΠ6 Ἰανγβ. Αἀπᾶ 15 γθυ Θ Π66 [Ὁ ἃ Οδἰῃ ΔΙΌΒΘ ἔγομι ἃ ἅθθρ- 

Βϑαΐθα σοηνϊοῦοη ὑπαῦῷ ΘΥ̓ΘΥῪ Ὑγογάᾶ, ΘΥ̓ΘΥῪ ΔΟΏΟΏ, ΔΎ, ΘΥ̓Θ ἢ ΟἿἿἹ τηοβῦ 56- 

οτοῦ Ὁπουβ 5, 116 ορθα ἴο [Π6 υἱοῦ οὗ Πεϊῖγ. Ηονν, ἔμθη, σου] ἔμπα Αἴ6- 

Ὠΐδη5 οΥ θοῦ ΒΌ ΠΥ {ΠΘυβοῖν 65 ἴο 6 ρουβαδαρα [Πδῦ 5ποἢ ἃ τηδῃι οπξοτίαϊηϑᾶ 

ΒΘηΠθηΐβ ἸΠ] αΥ]Οὰ5 ἴο ἴΠ6 βοαβ1 (ᾧ 18-90. 

1. ΠΟΛΛΑΈΆΙΣ ἐθαύμασα, τίσι ποτὲ λόγοις ᾿Αθηναίους 
ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην, ὡς ἄξιος εἴη ϑανάτου τῇ 

πόλει. Ἢ μὲν γὰρ γραφὴ κατ᾽ αὐτοῦ τοιάδε τις ἣν ἀδικεῖ 
Σωκράτης οὕς μὲν ἡ πόλις νομίζει ϑεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα 

δὲ καινὰ δαιμόνια εἰςφέρων " ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους 

διαφθείρων. Ἂ 

2. Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν οὺὃς ἡ πόλις νομίζει 

ϑεούς, ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ ; ϑύων τε γὰρ φανε- 
ρὸς ἦν πολλάκις μὲν οἴκοι, πολλάκις δὲ ἐπὶ τῶν κοινῶν τῆς 

πόλεως βωμῶν, καὶ μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἣν " διε- 
τεθρύλητο γάρ, ὡς φαίη Σωκράτης τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ 

σημαίνειν " ὅθεν δὴ καὶ μάλιστά μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιά- 
σασθαι καινὰ δαιμόνια εἰςφέρειν. 8. δὲ οὐδὲν καινότε- 
οον εἰςέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαντικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς 

τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ συμθόλοις καὶ ϑυσίαις " οὗτοί 

τε γὰρ ὑπολαμθάνουσιν οὐ τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς ἀπαν- 
τῶντας εἰδέναι τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ 
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11. ὃ 4. ΜΕΜΟΒΑΒΙΜΑ. ΕἸ 

τοὺς ϑεοὺς διὰ τούτων αὐτὰ σημαΐνειν, κἀκεῖνος δὲ οὕτως 

ἐνόμιζεν. 4. ᾿Αλλ’ οἱ μὲν πλεῖστοί φασιν ὑπό τε τῶν ὀρ- 
νίθων καὶ τῶν ἀπαντώντων ἀποτρέπεσθαι τε καὶ προτρέ- 
πεσθαι" Σωκράτης δέ, ὥςπερ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε" τὸ 

δαιμόνιον γὰρ ἔφη σημαίνειν. Καὶ πολλοῖς τῶν ξυνόντων 
προηγόρευε τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ δαιμο- 
νίου προσημαίνοντος " καὶ τοῖς μὲν πειθομένοις αὐτῷ συν- 

ἔφερε, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις μετέμελε. ὅ. Καΐέτοι τίς οὐκ 

ἂν ὁμολογήσειεν αὐτὸν βούλεσθαι μήτ᾽ ἠλίθιον μήτ᾽ ἀλα- 
ζόνα φαίνεσθαι τοῖς συνοῦσιν δόκει δ᾽ ἂν ἀμφότερα 

ταῦτα, εἰ προαγορεύων ὡς ὑπὸ ϑεοῦ φαινόμενα κᾷτα ψευ- 
δόμενος ἐφαίνετο. Δῆλον οὗν, ὅτε οὐκ ἂν προέλεγεν, εἰ μὴ 

ἐπίστενεν ἀληθεύσειν. Ταῦτα δὲ τίς ἂν ἄλλῳ πιστεύσειεν 
ἢ ϑεῷ ; Πιστεύων δὲ ϑεοῖς πῶς οὐκ εἶναι ϑεοὺς ἐνόμιζεν ; 
0, ᾿Αλλὰ μὴν ἐποίει καὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους - τὼ 

μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνεδούλευε καὶ πράττειν, ὡς ἐνόμιζεν 

ἄριστ᾽ ἂν πραχθῆναι - περὶ δὲ τῶν ἀδήλων, ὅπως ἂν ἀπο 

βήσοιτο, μαντευσομένους ἔπεμπεν, εἰ ποιητέα" Ἴ. Καὶ τοὺς 

μέλλοντας οἴκους τε καὶ πόλεις καλῶς οἰκήσειν μαντικῆς 

ἔφη προςδεῖσθαι" τεκτονικὸν μὲν γάρ, ἢ χαλκευτικόν, ἢ 
γεωργικόν, ἢ ἀνθρώπων ἀρχικόν, ἢ τῶν τοιούτων ἔργων 

ἐξεταστικόν, ἢ λογιστικόν, ἢ οἰκονομικόν, ἢ στρατηγικὸν 
γενέσθαι, πάντα τὰ τοιαῦτα μαθήματα, καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ 

αἱρετέα ἐνόμιζεν εἶναι. 8, Τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις 

ἔφη τοὺς ϑεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι, ὧν οὐδὲν δῆλον 

εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. Οὔτε γάρ τοι τῷ καλῶς ἀγρὸν φυ- 
τευσαμένῳ δῆλον, ὕςτις καρπώσεται" οὔτε τῷ καλῶς οἰκίαν 

οἰκοδομησαμένῳ δῆλον, ὅςτις οἰκήσει" οὔτε τῷ στρατηγικῷ 
δῆλον, εἰ συμφέρει στρατηγεῖν" οὔτε τῷ πολιτικῷ δῆλον, 

εἰ συμφέρει τῆς πόλεως προστατεῖν" οὔτε τῷ καλὴν γή. 
μαᾶντι, ἵν᾽ εὐφραίνηται, δῆλον, εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται 

οὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαδόντι δῆλον, εἰ 
διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως, 9. Τοὺς δὲ μηδὲν 
τῶν τοιούτων οἱομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς 

ἀνθρωπίνης γνώμης, δαιμονᾶν ἔφη" δαιμονᾶν δὲ καὶ τοὺς 



4 ΧΕΝΟΡΗΟΝ 5 {ὦ ὁ δ 14. 

μᾶντευομένους, ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ μαθοῦσι 

διακρίνειν - οἷον εἴ τις ἐπερωτῴη, πότερον ἐπιστάμενον 

ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος λαθεῖν κρεῖττον, ἢ μὴ ἐπιστάμενον" ἢ 

πότερον ἐπιστάμενον κυθερνᾶν ἐπὶ τὴν ναῦν κρεῖττον λα- 
θεῖν, ἢ μὴ ἐπιστάμενον " ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας, ἢ με- 

τρήσαντας, ἢ στήσαντας εἰδέναι" τοὺς τὰ τοιαῦτα παρὰ 

τῶν ϑεῶν πυνθανομένους ἀθέμιστα ποιεῖν ἡγεῖτο" ἔφη δὲ 

δεῖν ἃ μὲν μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ μανθάνειν" ἃ 

δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶ πειρᾶσθαι διὰ μαντικῆς 

παρὰ τῶν ϑεῶν πυνθάνεσθαι" τοὺς ϑεοὺς γὰρ οἷς ἂν ὦσιν 

ἵλεῳ σημαίνειν. 

10. ᾿Αλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἣν ἐν τῷ φανερῷ " 

πρωΐ τε γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ἤει, καὶ 
πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἣν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς 

ἡμέρας ἣν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι - καὶ ἔλεγε 

μὲν ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξὴν ἀκούειν. 11. 

Οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεθές, οὐδὲ ἀνόσιον, 

οὔτε πράττοντος εἴδεν, οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. Οὐδὲ γὰρ 

περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως ἧπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι 
Διελέγετο, σκοπῶν, ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν 

κόσμος ἔφυ, καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐ- 

οανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνον- 

τας ἀπεδείκνυεν. 19. Καὶ πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐσκόπει, 

πότερά ποτε νομίσαντες ἱκανῶς ἤδη τἀνθρώπινα εἰδέναι, 

ἔρχονται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν, ἢ τὰ μὲν 

ἀνθρώπεια παρέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες, ἡγοῦνται 

τὰ προζτήκοντα πράττειν. 18. ᾿Εθαύμαζε δ᾽, εἰ μὴ φανερὸν 

αὐτοῖς ἐστιν, ὅτι ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις εὑ- 

ρεῖν - ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὲ τῷ περὶ τού- 

των λέγειν, οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις, ἀλλὰ τοῖς μαινο- 

μένοις ὁμοίως διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. 14. Τῶν τε γὰρ 

μαινομένων τοὺς μὲν οὐδὲ τὰ δεινὰ δεδιέναι, τοὺς δὲ καὶ 

τὰ μὴ φοθερὰ φοθεῖσθαι" καὶ τοῖς μὲν οὐδ᾽ ἐν ὄχλῳ δοκεῖν 

αἰσχρὸν εἶναι λέγειν ἢ ποιεῖν ὁτιοῦν, τοῖς δὲ οὐδ᾽ ἐξιτητέον 

εἰς ἀνθρώπους εἶναι δοκεῖν" καὶ τοὺς μὲν οὔθ᾽ ἱερόν, οὔτε 
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θωμόν, οὔτ᾽ ἄλλο τῶν ϑείων οὐδὲν τιμᾶν, τοὺς δὲ καὶ λί- 

θους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα καὶ ϑηρία σέθεσθαι - τῶν τε περὶ 
τῆς τῶν πάντων φύσεως μεριμνώντων τοῖς μὲν δοκεῖν ἕν 

μόνον τὸ ὃν εἶναι, τοῖς δ᾽ ἄπειρα τὸ πλῆθος " καὶ τοῖς μὲν 
ἀεὶ κινεῖσθαι πάντα, τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἄν ποτε κινηθῆναι" καὶ 
τοῖς μὲν πάντα γίγνεσθαί τε καὶ ἀπόλλυσθαι, τοῖς δὲ οὔτ' 
ἂν γενέσθαι ποτὲ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀπολεῖσθαι. 15. ᾿Ε σκόπει δὲ 
περὶ αὐτῶν καὶ τάδε" ἀρ', ὥςπερ οἱ τἀνθρώπεια μανθάνον- 

τες ἡγοῦνται τοῦθ᾽, ὅ τι ἂν μάθωσιν, ἑαυτοῖς τε καὶ τῶν 

ἄλλων ὅτῳ ἂν βούλωνται ποιήσειν, οὕτω καὶ οἱ τὰ ϑεῖα 
ζητοῦντες νομίζουσιν, ἐπειδὰν γνῶσιν, αἷς ἀνάγκαις ἕκαστα 

γίγνεται, ποιήσειν, ὅταν βούλωνται, καὶ ἀνέμους, καὶ ὕδα- 
τα, καὶ ὧρας, καὶ ὅτου δ' ἂν ἄλλου δέωνται τῶν τοιούτων, 

ἢ τοιοῦτο μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπίζουσιν, ἀρκεῖ δ' αὐτοῖς γνῶναι 
μόνον, ἦ τῶν τοιούτων ἕκαστα γίγνεται. 106. Περὶ μὲν 

οὖν τῶν ταῦτα πραγματευομένων τοιαῦτα ἔλεγεν" αὐτὸς 

δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἂν ἀεὶ διελέγετο, σκοπῶν, τί εὐσε- 

ὑός, τί ἀσεῦές" τί καλόν, τί αἰσχρόν" τί δίκαιον, τί ἄδικον" 

τί σωφροσύνη, τί μανία τί ἀνδρεία, τί δειλία" τί πόλις, 

τί πολιτικός" τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρχικὸς ἀνθρώπων, 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς 

κἀγαθοὺς εἶναι, τοὺς δ' ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δι- 
καίως κεκλῆσθαι. 

17. Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἦν ὅπως ἐγίγνωσκεν, οὐδὲν 
ϑαυμαστὸν ὑπὲρ τούτων περὶ αὐτοῦ παραγνῶναι τοὺς 
δικαστάς " ὅσα δὲ πάντες ἤδεσαν, οὐ ϑαυμαστόν, εἰ μὴ 

τούτων ἐνεθυμήθησαν; 18, Βουλεύσας γάρ ποτε, καὶ τὸν 

βουλευτικὸν ὅρκον ὁμόσας, ἐν ᾧ ἣν κατὰ τοὺς νόμους βου- 

λεύσειν, ἐπιστάτης ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος, ἐπιθυμήσαντος 
τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νόμους ἐννέα στρατηγοὺς μεᾷ ψήφῳ, 

τοὺς ἀμφὶ Θράσυλλον καὶ ᾿Ἐρασινίδην, ἀποκτεῖναι πάντας, 

οὐκ ἠθέλησεν ἐπιψηφίσαι, ὀργιζομένου μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου, 
πολλῶν δὲ καὶ δυνατῶν ἀπειλούντων" ἀλλὰ περὶ πλείονος 

ἐποιήσατο εὐορκεῖν, ἢ χαρίσασθαι τῷ δήμῳ παρὰ τὸ δίκαιον, 
καὶ φυλάξασθαι τοὺς ἀπειλοῦντας. 19. Καὶ γὰρ ἐπιμε- 
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λεῖσθαι ϑεοὺς ἐνόμιζεν ἀνθρώπων, οὐχ ὃν τρόπον οἱ πολλοὶ 
νομίζουσιν - οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς ϑεοὺς τὰ μὲν εἰ- 

δέναι, τὰ δ᾽ οὐκ εἰδέναι" Σωκράτης δὲ πάντα μὲν ἡγεῖτο 
ϑεοὺς εἰδέναι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα, καὶ τὰ σιγῇ 

βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρεῖναι, καὶ σημαίνειν τοῖς 

ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωπείων πάντων. 

30. Θαυμάζω οὗν, ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν ᾿Αθηναῖοι Σω- 

κράτην περὶ τοὺς ϑεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεθὲς μὲν οὐδέν 

ποτε περὶ τοὺς ϑεούς, οὔτ᾽ εἰπόντα, οὔτε πράξαντα, τοιαῦτα 

δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα περὶ ϑεῶν, οἷά τις ἂν καὶ 

λέγων καὶ πράττων εἴη τε καὶ νομίζοιτο εὐσεθέστατος. 

Ν 

ΘΓ ἘΠ Ἢ Ἢ ἜΤ, 

ΒΌΜΜΑΒΥ. 

ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ ΠΟΤΩ65 ΠΟῪ ἴο {Π6 βϑοοῃᾶ οἤδύρο Ῥγσοῦρηξ ἀσαϊηβέ βοογαΐθβ 

ὈΥ εἷθ ἀοουβθῦβ, ΠΆΠΊΘ]Υν, Πἷβ ΘΟΥγα ρυΪη5 οἵ [Π6 γψοιηρ, απᾶ 6 ἀϊβροβϑβ οὗ 

ἰδ ἃ5 [Ὁ]ΠΠοννγ85 : 

1. βοογαῦῖθβ, ἰῃβιθα οἵ Βϑίῃρ' ἃ σογγαρίου οἵ {π6 γοῦηϑ, ΓΘ οδ]] θα τηδὴν οὗ 

{π6 πὶ ἔτουὰ Πα [5 οὗ ᾿πρὶ θεν ἀμ νυσοησ-ἀοἴησ, δηα ἔγουα ἰπηξθτηρούδαῖθ δηᾶ 

ἀἰββοϊαξθ οοῦγβοβ οὗ ΠΠ|6, θ᾿ ᾿πβρΊγη 5’ ΤΠ γὰ νυ ἡ 1Π6 Ἰον οἵ νἱγέπθ, απ Ὀν 

Θποοῦγασίηρ ἴθ θη ἴο δηζογίαϊη [Π6 ΒΟΡΘ ὑπαῦ Ὀν ἃ βέθδαίαβθ ρϑυβθυθύδηοθ 

(6. πιϊσ δ τηαῖχο ὉΠ ΘΡΆΒΘΙν 65 νἸγύαοαβ δηα θβίθοηθα. ἀπά νγβαῦ ἢ 18 

ΓΔΌΡἢΣ ρτοάαορα ἃ τρΌ ἢ} ΒΙΓΟΏΘΘΥ ᾿ ργθββίοῃ οἡ {Π6 τηϊη 5 οἵ [Π6 γοῦμσ, 
θδοδσβθ δ6 Ὠἰμη5 6] ννα8 [Π6 Ῥαγοβῦ Βρθοϊπηθη οἵ [6 νυ ϑὺν νἱτῖα 65 Υ Ὠΐ ἢ ΠΘ 

υνῖβμοὰ τΠπθ μὰ το ουϊεναΐα ἀμ οχθγοῖβθ. (ᾧ 1-8. 

ο, Νοίίμον ἀϊα ἢ, ἃ8 ΠῚ5. δοσιβουβ 8ἰ5δὸ δἰ] σϑᾶ, τῆ ἔποβο γγμο ἃ550- 

οἷαϊοα νὰ Ὠϊηλ σομίοιηημ 5 οὗ Π|6 ἰανῦβ, δηᾶ νἱοϊθηΐ μα δαδδοϊοὰβ ἴῃ 

τῃοῖν ἀδρογίθηῦ. ΟἹ Π6 σου γα ΥΥ,, {Π 6 ἸΘΒΒΟῚΒ οἵ ργσάθησθ δηᾷ οἵ νυϊβᾶοτῃ 

νγ ἰοἢ μ6 σομ 1 4}}ν ᾿παραγῦθα, ᾿ ΡΥ 55 θα ΤΠθτὰ νυ ττἢ [Π6 σομνϊοιίοη {Ππᾶξ, 

ἴῃ Ορογαῦης οἡ ὅΠ6 τηϊηᾶβ οἵ {Π6]γ [6] ον θη, δάνίσθ, ποῦ νἱοϊθηοο, δμᾶ 

ΡοΥβααβίοη, ποῦ ἔογοθ, νν θυΘ ἴο θ6 διηρὶονϑᾶ. (ᾧ 9--11. 

3, Νοῦ σου]Ἱᾶ {Π6 οσοπᾶποῦ οὗὁὨ ΑἸοϊδ᾽ αἂθ5 πᾶ Οτιτῖαβ, απ ἔπ μαστὰ νυ Εἰ ἢ 

(ΠΟΥ Ὀοΐὰ ἀἰά ἀηἴο [Π6 βίαξο, θ6 γϑβ ατάθα ἃ5 {Π|6 γθβ5}}5 οὔ ἔπ ΓΘ δοΐης οἱ 

Βοογαῖθδ,; ἴου ἔπ 656 ἔνγο αἰὰ ποῦ βθοῖς μὶβ. σοῦψουβο υυ τ ἔῃ 6 νίθνν οἵ τηοᾶ- 

οἸτησ {οἷν ον ἸἰνῸ 5. δἰΌου Ηἷβ, θὰ ΤΟ ΟΙν ἴῃ οὐου {Π8ξ, ΒΥ ᾿ἰβεθαϊη:, ἴὸ 

Ἠΐ5. αἀἰδοοῦγθοβ, {ΠῸν τσ αἰταΐη ἴο συθαῖου ΔὈΪΠν ἴῃ {Π|6 ἀτὲ οὐ ρα] ϊο 

"ρϑαϊκίηνσ, δηἃ συθαῦθυ 5..}}} ἴῃ ἴΠ6 τηδπασοτηθηῦ οὗ ῬαὈ]ϊο αἰαῖτβ Απᾶ 

ἡ θα 18 τηογθ, ἀυσὶης 81} 86 ρϑυϊοα οὔ ἐποὶγ ἰπεθυοοανδβο νυ ῖἢ οογαξθ8β ἔπ  Ὺ 

Κορῦ ἄονγῃ ὙΠ6Γ ον} ἀπα ν]ἱοϊοῦβ ῬΙΟΡ ΘΒ 65, μα Οὐἷν σαν ἴΠ656 [Ὁ]]} 

βοορὸ αἴγου ἴΠογ παᾶ Ἰοῦς {π6 αἰ βοϊρ] πο οὗ {οἷν τηαβίου. (ᾧ 159-18.) Ἐοτ 
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νἰσίαο, αὐὶο88 ταδᾶδ ἔμ βαδ᾽εςξ οἵ οοῃδίαηξ Θχογοῖβο, 8 δὲ ἢτβξ δηΐοθ θὰ 

διὰ δ ἐνεηξαδῖν ἀοδίγτογεὰ. (ᾧ 19-93.)} Νον Αἰοϊθίαε58 δπὰ Οτί τα 
σγεγο οοτγαρίδᾶ Ὺ ἐμοῖς ᾿πξοσγοσαγβο νεῖται οἴου ταῦθ (ᾧ 934-98) ταῖδον τμδη 

ΌΥ͂ τας υνίτι ϑοσγαξοβ, γθο οχοτιθὰ ον συ τοδδηβ ἴῃ δἷ8 μόνγοσ ἴο σθοδὶὶ 

ἔὔνοσα ἔγοσν 6 ἰηθαθησο οὗ ουὶ! ργορθηβίειθβ; νυ θογθαβ ἴθο56 γΟΌΩΡ' ΤΏ6 
νγθο αϑοοοίαξοα υγιτὰ βοσγαΐος, ποῖ νυν εἰν ΔῊ δ θἱεου 8 νἱθνγβ οἵ ζαξατο ἀϊδ- 
εἰποιίοα ἴπ 8.6 βἔαϊο, θὰξ ἴῃ οτάον ἴο ἰἸοδἃ ῬΌΓΟΥ δηᾶ θοῖζοσ ᾿ῖν5, ΓΌΠῪ δο- 

οοτορ δμοᾶ ἐδας οδήεςξ, πὰ πϑνοῦ ἱποαττοᾶ ουθη ἴπ6 δαβρίοΐου οἵ σστοῖρ- 
ἀοΐπς οὐ οἵ οτῖπο. (ᾧ 238-48.) 
4. ΑΔἥ6 ἴο ναὶ εἷβ ἀοσῦδοτβ 5:1} ἕασίοσ αἰ] οσοᾶ, ἕπδὲ βοσγαῖοβ ἐδαρὰς Ὠἷ5 

ϑΠονγεῖ ἴο οοπξοιηη Ραγθηΐβ, απᾶ Κἰπάτγοᾶ, απὰ ἔγϊθηᾶβ, 811 τα τοδὲβ οὔ 

πρυτησπξ ΘΟαΌΔΙΥ ἴαϊβο απὰ αρευγὰ. (ᾧ 49-55. 

ὅδ. Οὔ εδο δαπιὸ ἕαϊδο αὐτὰ αὐγὰ σπαγασΐοσ, ΤΩ ΟΓΘΟΥ ΘΓ, 15 ἴθ6 οἴμοΣ ΟμασρΘ 

δγουσῶξ ἑογυγαγὰ ασαίηκε τα, τας ΒΘ δορὰ ἴο ᾳαοίθ μαββασοβ ἕγοσα ἴδ δ 
πιοσίσηξ ρμοεῖπ, απ, Ὁ. ἃ Ρογνυογβίοη οἵ {ποῖσ ποδηΐηρ, τα κὸ ἔμθτ ἃ στουσπᾶ 

ἴον ἱπουϊεαξίηρ πβοιξίπνσοξ Βοβεῖο ἴο ἔγεθάοσῃ (ᾧ δ6-δ0) ; Ὑγβόσεαβ, ἴῃ 

ἐγαῖν, βοογαῖοα ποῦ σοΐν ον οὰ δῖα ονγῃ οοσηΐγνταθη, Ῥὰξ ὄν θ οχεθηδοᾶ δῖ8 
Κιράϊν ἐδοϊϊηρα απο 1} τηπηϊκίηδ, δο ἐμαὶ Ὠἷ5 οἰϊοῦ αἷπὶ βϑοῖωβ ἴὸ αν θθθ 
ἴο ῥγοιυοΐθ, 85 ἴα 5 ἴδῃ ἴῃ ᾿ἷ8 βούγοῦ, [26 σοϊμτωοι νγοϊίαγο οὗ δὶ ἔθ ονν- 
τῆση, (ᾧ 61.) 
6. Βαοὶι θαΐης τὴ6 δίπεο οἵ τὔδ οαβο, βοογαΐοβ απάοαθεραϊν οασῶξ γαῖρθος 

ἴο αν γοςείνοα ἐδ6 μἰρίνοκε μοῦογα ἂς ἴθ 9 Βαηᾶα οὗ εἱα οουπέτντωθω, ἔθδα 
ἴο βανο ὕσσῃ ἀδοπγχοθὰ ὑγοσῦγ Ὁγ ἴπσ οἵ ἴθ Ραπίδιιασος οἵ ἀραιὰ 
(ὁ 69-64) 

1. Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθηναὶ τινας, 
ὡς Σωκράτης τοὺς νέους διέφθειρεν, ὅς, πρὸς τοῖς εἰρημέ- 
νοις, πρῶτον μὲν ἀφροδισίων, καὶ γαστρός, πάντων ἀνθρώ- 

πὼν ἐγκρατέστατος ἣν " εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ ϑέρος, καὶ 
πάντας πόνους καρτερικώτατος, ἔτε δὲ πρὸς τὸ μετρίων 
δεῖσθαι πεπαιδευμένος οὕτως, ὥςτε, πάνυ μικρὰ κεκτημένος, 
πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν ἀρκοῦντα. 3. Πῶς οὖν, αὐτὸς ὧν τοι- 

οὗτος, ἄλλους ἂν ἣ ἀσεδεῖς, ἢ παρανόμους, ἢ λίχνους, ἢ 
ἀφροδισίων ἀκρατεῖς, ἢ πρὸς τὸ πονεῖν μαλακοὺς ἐποίησεν ; 
᾿Αλλ' ἔπαυσε μὲν τούτων πολλούς, ἀρετῆς ποιήσας ἐπιθυ- 
μεῖν, καὶ ἐλπίδας παρασχών, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται, κα- 
λοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἔσεσθαι. 3, Καίτοι γε οὐδεπώποτε 
ὑπέσχετο διδάσκαλος εἶναι τούτου " ἀλλὰ τῷ φανερὸς εἶναι 
τοιοῦτος ὦν, ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίδοντας ἑαυτῷ, 

μιμουμένους ἐκεῖνον τοιούςδε γενήσεσθαι. 4, ᾿Αλλὰ μὴν 
καὶ τοῦ σώματος αὑτός τε οὐκ ἡμέλει, τούς τ᾽ ἀμελοῦνταν 
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οὐκ ἐπήνει. Τὸ μὲν οὖν ὑπερεσθίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδο- 
κίμαζε, τὸ δέ, ὅσα γ᾽ ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς 

ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε - ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τε ἱκα- 

νῶς εἷναι, καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν 

ἔφη. ὃ. ᾿Αλλ᾽ οὐ μὴν ϑρυπτικός γε, οὐδὲ ἀλαζονικὸς ἦν, 

οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ, οὔθ᾽ ὑποδέσει, οὔτε τῇ ἄλλῃ διαίτῃ" οὐ 
μὴν οὐδ᾽ ἐρασιχρημάτους γε τοὺς συνόντας ἐποίει" τῶν μὲν 

γὰρ ἄλλων ἐπιθυμιῶν ἔπαυε, τοὺς δὲ ἑαυτοῦ ἐπιθυμοῦντας 

οὐκ ἐπράττετο χρήματα. 6. Τούτου δ᾽ ἀπεχόμενος ἐνόμι- 

ζεν ἐλευθερίας ἐπιμελεῖσθαι " τοὺς δὲ λαμθάνοντας τῆς 

ὁμιλίας μισθὸν ἀνδραποδιστὰς ἑαυτῶν ἀπεκάλει, διὰ τὸ 

ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἷναι διαλέγεσθαι, παρ᾽ ὧν ἂν λάθοιεν 

τὸν μισθόν. . ᾿Εθαύμαζε δ᾽, εἴ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμε- 

νος ἀργύριον πράττοιτο, καὶ μὴ νομίζοι τὸ μέγιστον κέρδος 

ἕξειν, φίλον ἀγαθὸν κτησάμενος, ἀλλὰ φοθοῖτο, μὴ ὃ γενό- 

μενος καλὸς κἀγαθός, τῷ τὰ μέγιστα εὐεργετήσαντι μὴ τὴν 

μεγίστην χάριν ἕξοι. 8. Σωκράτης δὲ ἐπηγγείλατο μὲν 

οὐδενὶ πώποτε τοιοῦτον οὐδέν " ἐπίστευε δὲ τῶν ξυνόντων 

ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους, ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαζεν, εἰς τὸν 

πάντα βίον ἑαυτῷ τε καὶ ἀλλήλοις φίλους ἀγαθοὺς ἔσεσθαι. 

Πῶς ἂν οὖν ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ διαφθείροι τοὺς νέους ; εἰ μὴ 

ἄρα ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά ἐστιν. 

9. ᾿Αλλά, νὴ Δία, ὁ κατήγορος ἔφη, ὑπερορᾶν ἐποίει τῶν 

καθεστώτων νόμων τοὺς συνόντας, λέγων, ὡς μωρὸν εἴη, 

τοὺς μὲν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου καθίστασθαι, 

κυθερνήτῃ δὲ μηδένα ϑέλειν κεχρῆσθαι κυαμευτῷ, μηδὲ 

τέκτονι, μηδ᾽ αὐλητῇ, μηδ᾽ ἐπ’ ἄλλα τοιαῦτα, ἃ πολλῷ 

ἐλάττονας βλάθας ἁμαρτανόμενα ποιεῖ τῶν περὶ τὴν πόλιν 

ἁμαρτανομένων " τοὺς δὲ τοιούτους λόγους ἐπαίρειν ἔφη 

τοὺς νέους καταφρονεῖν τῆς καθεστώσης πολιτείας, καὶ 

ποιεῖν βιαίους. 10. ᾿Εγὼ δ᾽ οἶμαι τοὺς φρόνησιν ἀσκοῦν- 

τας, καὶ νομίζοντας ἱκανοὺς ἔσεσθαι τὰ συμφέροντα διδά- 

σκειν τοὺς πολίτας, ἥκιστα γίγνεσθαι βιαίους, εἰδότας ὅτι 

τῇ μὲν βίᾳ πρόςτεισιν ἔχθραι καὶ κίνδυνοι, διὰ δὲ τοῦ πείθειν 

ἀκινδύνως τε καὶ μετὰ φιλίας ταὐτὰ γίγνεται οἱ μὲν γὰρ 
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βιασθέντες, ὡς ἀφαιρεθέντες, μισοῦσιν, οἱ δὲ πεισθέντες, 

ὡς κεχαρισμένοι, φιλοῦσιν. Οὔκουν τῶν φρόνησιν ἀσκούν- 

τῶν τὸ βιάζεσθαι, ἀλλὰ τῶν ἰσχὺν ἄνευ γνώμης ἐχόντων 
τὰ τοιαῦτα πράττειν ἐστίν. 11. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ συμμάχων 

ὁ μὲν βιάζεσθαι τολμῶν δέοιτ᾽ ἂν οὐκ ὀλίγων, ὁ δὲ πείθειν 

δυνάμενος οὐδενός " καὶ γὰρ μόνος ἡγοῖτ᾽ ἂν δύνασθαι 
πείθειν. αὶ φονεύειν δὲ τοῖς τοιούτοις ἥκιστα συμθαίνει" 

τίς γὰρ ἀποκτεῖναί τινα βούλοιτ᾽ ἂν μᾶλλον, ἢ ζῶντι πει- 

θομένῳ χρῆσθαι; 
13. ᾿Αλλ’ ἔφη γε ὁ κατήγορος, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενο- 

μένω Κριτίας τε καὶ ᾿Αλκιδιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν 

ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάν- 

τῶν πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος ἐγένετο, ᾿Αλκιθιά- 

δης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατος, 

καὶ ὑδριστότατος, καὶ βιαιότατος. 13. ᾿Εγὼ ὁ᾽, εἰ μέν τι 

κακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογήσομαι " 

τὴν δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν, ὡς ἐγένετο, διη- 

γήσομαι. 14. ᾿Ἐγενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύ- 

σει φιλοτιμοτάτω πάντων ᾿Αθηναίων, βουλομένω τε πάντα 

δι᾽ ἑαυτῶν πράττεσθαι, καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσθαι. 
Ἤιδεσαν δὲ Σωκράτην ἀπ᾽ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρ- 

κέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα 

τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις, 
ὅπως βούλοιτο. 1δ. Ταῦτα δὲ ὁρῶντε, καὶ ὄντε οἵω προ- 

είρησθον, πότερόν τις αὐτὼ φῇ τοῦ βίου τοῦ Σωκράτους 

ἐπιθυμήσαντε καὶ τῆς σωφροσύνης, ἣν ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέ- 

ἔασθαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νομίσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην 

ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν ; 

16. ᾿Εγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, ϑεοῦ διδόντος αὐτοῖν ἢ ζὴν 

ὅλον τὸν βίον͵ ὥςπερ ζῶντα Σωκράτην ἑώρων, ἢ τεθνάναι, 
ἑλέσθαι ἂν αὑτὼ μᾶλλον τεθνάναι. Δήλω δ' ἐγενέσθην 
ἐξ ὧν ἐπραξάτην ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε τῶν συγγι- 
γνομένων ἡγησάσθην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε Σωκρά- 

τους, ἐπραττέτην τὰ πολιτικά, ὦνπερ ἕνεκα Σωκράτους 

Α κα 
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17. Ἴσως οὖν εἴποι τις ἂν πρὸς ταῦτα, ὅτι χρῆν τὸν 

Σωκράτην μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσκειν τοὺς συνόν- 
τας, ἢ σωφρονεῖν. ᾿Εγὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐκ ἀντιλέγω" 

πάντας δὲ τοὺς διδάσκοντας ὁρῶ αὑτοὺς δεικνύντας τε τοῖς 

μανθάνουσιν, ἧπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν, ἃ διδάσκουσι, καὶ τῷ 

λόγῳ προςθιθάζοντας. 18. Οἶδα δὲ καὶ Σωκράτην δειι- 
νύντα τοῖς ξυνοῦσιν ἑαυτὸν καλὸν κἀγαθὸν ὄντα, καὶ δια- 

λεγόμενον κάλλιστα περὶ ἀρετῆς, καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρωπί- 

νων. Οἶδα δὲ κἀκείνω σωφρονοῦντε, ἔςτε Σωκράτει συνή- 

στην, οὐ φοθουμένω μὴ ζημιοῖντο ἢ παίοιντο ὑπὸ Σωκρά- 

τους, ἀλλ᾽ οἰομένω τότε κράτιστον εἶναι τοῦτο πράττειν. 

19. Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλο- 
σοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὃ 

σώφρων ὑθριστῆς, οὐδὲ ἄλλο οὐδέν, ὧν μάθησίς ἐστιν, ὃ 

μαθὼν ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο. ᾿Εγὼ δὲ περὶ τού- 

τῶν οὐχ οὕτω γιγνώσκω - ὁρῶ γάρ, ὥςπερ τὰ τοῦ σώματος 

ἔργω τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους ποιεῖν, 

οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τοὺς μὴ τὴν ψυχὴν ἀσκοῦντας 

οὐ δυναμένους - οὔτε γὰρ, ἃ δεῖ, πράττειν, οὔτε, ὧν δεῖ, 

ἀπέχεσθαι δύνανται. 30. Διὸ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, 

κἂν ὦσι σώφρονες, ὕμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴρ- 
γουσιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὖσαν 

τῆς ἀρετῆς, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν κατάλυσιν. Μαρτυρεῖ δὲ 

καὶ τῶν ποιητῶν ὅ τε λέγων, 

᾿Ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ’ ἐσθλὰ διδάξεαι" ἢν δὲ κακοῖσι 
Συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 

Καὶ ὁ λέγων, 

Αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλός. 

21. Κἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις " ὁρῶ γάρ, ὥςπερ τῶν ἐν 

μέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλανθανο- 
μένους, οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι 

λήθην ἐγγιγνομένην. Ὅταν δὲ τῶν νουθετικῶν λόγων 

ἐπιλάθηταί τις, ἐπιλέλησται καὶ ὧν ἡ ψυχὴ πάσχουσα τῆς 

σωφροσύνης ἐπεθύμει: τούτων δ᾽ ἐπιλαθόμενον οὐδὲν ϑαυ- 
μαστὸν καὶ τῆς σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι. 39. Ὁρῶ δὲ καὶ 
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τοὺς εἰς φιλοποσίαν προαχθέντας καὶ τοὺς εἰς ἔρωτας ἐγ- 
κυλισθέντας ἦττον δυναμένους τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖ- 

σθαι, καὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσθαι" πολλοὶ γὰρ καὶ χρη- 
μάτων ἁυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκετι 

δύνανται" καὶ τὰ χρήματα καταναλώσαντες, ὧν πρόσθεν 
ἀπείχοντο κερδῶν, αἰσχρὰ νομίζοντες εἶναι, τούτων οὐκ 

ἀπέχονται. 33. Πῶς οὖν οὐκ ἐνδέχεται σωφρονήσαντα 
πρόσθεν, αὖθις μὴ σωφρονεῖν, καὶ δίκαια δυνηθέντα πράτ- 

τειν αὖθις ἀδυνατεῖν ; Πάντα μὲν οὖν ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ 
καὶ τὰ ἀγαθὰ ἀσκητὰ εἶναι, οὐχ ἥκιστα δὲ σωφροσύνη" ἐν 
τῷ γὰρ αὐτῷ σώματι συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ 
πείθουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἑαυταῖς 
τε καὶ τῷ σώματι χαρίζεσθαι. 

34. Καὶ Κριτίας δὴ καὶ ᾿Αλκιδιάδης, ἕως μὲν Σωκράτει 
συνήστην, ἐδυνάσθην ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ τῶν μὴ 

καλῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν" ἐκείνου δ᾽ ἀπαλλαγέντε, ἸΚρι- 
τίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν, ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνο- 
μίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις " ᾿Αλκιδιάδης δ᾽ αὖ διὰ 
μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν ϑηρώμενος, 

διὰ δύναμιν δὲ τὴν ἐν τῇ πόλει καὶ τοῖς συμμάχοις ὑπὸ 

πολλῶν καὶ δυνατῶν κολακεύειν ἀνθρώπων διαθρυπτόμε- 
νος, ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώμενος, καὶ ῥᾳδίως πρωτεύων, 

ὥςπερ οἱ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἀθληταὶ ῥᾳδίως πρωτεύ- 

οντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω κἀκεῖνος ἡμέλησεν αὖ- 
τοῦ. 35. Τοιούτων δὲ συμδάντων αὐτοῖν, καὶ ὠγκωμένω 
μὲν ἐπὶ γένει, ἑπηρμένω δ' ἐπὶ πλούτῳ, πεφυσημένω δ' ἐπὶ 

δυνάμει, διατεθρυμμένω δὲ ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ 

πᾶσι τούτοις διεφθαρμένω, καὶ πολὺν χρόνον ἀπὸ Σωκρά- 

τοὺς γεγονότε, τί ϑαυμαστόν, εἰ ὑπερηφάνω ἐγενέσθην ; 

96, Εἶτα, εἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, τούτου Σωκράτην ὁ 
κατήγορος αἰτιᾶται; ὅτε δὲ νέω ὄντε αὐτώ, ἡνίκα καὶ 
ἀγνωμονεστάτω καὶ ἀκρατεστάτω εἰκὸς εἶναι, Σωκράτης 
παρέσχε σώφρονε, οὐδενὸς ἐπαίνου δοκεῖ τῷ κατηγόρῳ 
ἄξιος εἶναι; 927. Οὐ μὴν τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται" τις 
μὲν γὰρ αὐλητής, τίς δὲ κιθαριστής, τίς δὲ ἄλλος διδάσκα» 
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λος ἱκανοὺς ποιήσας τοὺς μαθητάς, ἐὰν πρὺς ἄλλους ἐλθόν- 

τες χείρους φανῶσιν, αἰτίαν ἔγει τούτου; τίς δὲ πατήρ, 

ἐὰν ὁ παῖς αὐτοῦ συνδιατρίθων τῳ, σώφρων ἡ, ὕστερον δὲ 

ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος, πονηρὸς γένηται, τὸν πρόσθεν 

αἰτιᾶται; ἀλλ᾽ οὐχ ὕσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαί- 

νηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πρότερον ; ἀλλ᾽ οἵ γε 

πατέρες αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι, τῶν παίδων πλημμε- 

λούντων, οὐκ αἰτίαν ἔχουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονῶσιν. 38. 

Οὕτω δὲ καὶ Σωκράτην δίκαιον ἣν κρίνειν" εἰ μὲν αὐτὸς 

ἐποίει τι φαῦλον, εἰκότως ἂν ἐδόκει πονηρὸς εἷναι" εἰ δ᾽ 

αὐτὸς σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν δικαίως τῆς οὐκ ἐνούσης 

αὐτῷ κακίας αἰτίαν ἔχοι ; 

239. ᾽᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν ἐκείνους 

φαῦλα πράττοντας ὁρῶν ἐπήνει, δικαίως ἂν ἐπετιμᾶτο. 

Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσθανόμενος ἐρῶντα Εὐθυδήμου, ἀπέ- 

τρέπε, φάσκων ἀνελεύθερόν τε εἷναι καὶ οὐ πρέπον ἀνδρὶ 

καλῷ κἀγαθῷ. 80. Τοῦ δὲ Κριτίου τοῖς τοιούτοις οὐχ 

ὑπακούοντος, οὐδὲ ἀποτρεπομένου, λέγεται τὸν Σωκράτην, 

ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Ἐῤθυδήμου, εἰπεῖν, 
ὅτι ὑϊκὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας. 31. Ἔξ ὧν δὴ 
καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτην ὃ Κριτίας, ὥςτε καί, ὅτε τῶν τρι- 

άκοντα ὧν νομοθέτης μετὰ Χαρικλέους ἐγένετο, ἀπεμνημό- 

νευσεν αὐτῷ, καὶ ἐν τοῖς νόμοις ἔγραψε, λόγων τέχνην μὴ 

διδάσκειν, ἐπηρεάζων ἐκείνῳ, καὶ οὐκ ἔχων ὅπη ἐπιλάθοιτο, 

ἀλλὰ τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώ- 

μενον ἐπιφέρων αὐτῷ, καὶ διαθάλλων πρὸς τοὺς πολλούς " 

οὐδὲ γὰρ ἔγωγε, οὔτε αὐτὸς τοῦτο πώποτε Σωκράτους 

ἤκουσα, οὔτ᾽ ἄλλου φάσκοντος ἀκηκοέναι ἠσθόμην. 389. 
᾿Ἐδήλωσε δέ" ἐπεὶ γὰρ οἱ τριάκοντα πολλοὺς μὲν τῶν 

πολιτῶν καὶ οὐ τοὺς χειρίστους ἀπέκτεινον, πολλοὺς δὲ 

προετρέποντο ἀδικεῖν, εἷπέ που ὃ Σωκράτης, ὅτι ϑαυμαστόν 

οἱ δοκοίη εἷναι, εἴ τις γενόμενος βοῶν" ἀγέλης νομεύς, καὶ 

τὰς βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους ποιῶν, μὴ ὁμολογοίη κα- 

κὸς βουκόλος εἶναι " ἔτι δὲ ϑαυμαστότερον, εἴ τις προστά- 

της γενόμενος πόλεως, καὶ ποιῶν τοὺς πολίτας ἐλάττους 
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καὶ χείρους, μὴ αἰσχύνεται, μηδ᾽ οἴεται κακὸς εἶναι προ- 
στάτης τῆς πόλεως. 33. ᾿Απαγγελθέντος δὲ αὐτοῖς τούτου, 

καλέσαντες ὅ τε Κριτίας καὶ ὁ Χαρικλῆς τὸν Σωκράτην, 

τόν τε νόμον ἐδεικνύτην αὐτῷ, καὶ τοῖς νέοις ἀπειπέτην 

μὴ διαλέγεσθαι. Ὃ δὲ Σωκράτης ἐπήρετο αὐτώ, εἰ ἐξείη 

πυνθάνεσθαι, εἴ τι ἀγνοοῖτο τῶν προαγορευομένων. Τὼ 
δ' ἐφάτην. 34. ᾿Εγὼ τοίνυν, ἔφη, παρεσκεύασμαι μὲν 

πείθεσθαι τοῖς νόμοις " ὕπως δὲ μὴ δι᾽ ἄγνοιαν λάθω τι 

παρανομήσας, τοῦτο βούλομαι σαφῶς μαθεῖν παρ᾽ ὑμῶν" 

Πότερον τὴν τῶν λόγων τέχνην σὺν τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις 

εἶναι νομίζοντες, ἢ σὺν τοῖς μὴ ὀρθῶς, ἀπέχεσθαι κελεύετε 
αὐτῆς; Ἐὲϊ μὲν γὰρ σὺν τοῖς ὀρθῶς, δῆλον ὅτι ἀφεκτέον 
εἴη τοῦ ὀρθῶς λέγειν " εἰ δὲ συν τοῖς μὴ ὀρθῶς, ῥῆλον ὅτι 
πειρατέον ὀρθῶς λέγειν. 85. Καὶ ὁ Χαρικλῆς ὀργισθεὶς 
αὐτῷ, ᾿Επειδή, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀγνοεῖς, τάδε σοι εὐμα- 
θέστερα ὄντα προαγορεύομεν, τοῖς νέοις ὅλως μὴ διαλέ- 

γεσθαι. Καὶ ὁ Σωκράτης, “να τοίνυν, ἔφη, μὴ ἀμφίδολον 
ἦ, ὡς ἄλλο τι ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμένα, ὁρίσατέ μοι, μέχρ. 

πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ 

ὁ Χαρικλῆς, Ὅσου περ, εἶπε, χρόνου βουλεύειν οὐκ ἔξε- 

στιν, ὡς οὔπω φρονίμοις οὖσι" μηδὲ σὺ διαλέγου νεωτέροις 

τριάκοντα ἐτῶν. 36. Μηδέ, ἀν τι ὠνῶμαι, ἔφη, ἣν πωλῇ 

νεώτερος τριάκοντα ἐτῶν, ἔρωμαι ὁπόσου πωλεῖ; Ναὶ τά 
γε τοιαῦτα, ἔφη ὁ Χαρικλῆς" ἀλλά τοι σύ γε, ὦ Σώκρατες, 
εἴωθας, εἰδὼς πῶς ἔχει, τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν - ταῦτα οὖν μὴ 
ἐρώτα. Μήδ' ἀποκρίνωμαι οὖν, ἔφη, ἂν τίς με ἐρωτᾷ νέος, 

ἐὰν εἰδῶ, οἷον, ποῦ οἰκεῖ Χαρικλῆς; ἢ ποῦ ἐστι Κριτίας ; 
Ναὶ τά γε τοιαῦτα, ἔφη ὁ Χαρικλῆς. 317. Ὃ δὲ Κριτίας" 

᾿Αλλὰ τῶνδέ τοί σε ἀπέχεσθαι, ἔφη, δεήσει, ὦ Σώκρατες, 
τῶν σκυτέων, καὶ τῶν τεκτόνων, καὶ τῶν χαλκέων" καὶ 

γὰρ οἶμαι αὑτοὺς ἤδη κατατετρῖφθαι διαθρυλουμένους ὑπὸ 

σοῦ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῶν ἑπομένων τούτοις, 

τοῦ τε δικαίου, καὶ τοῦ ὑσίου, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιού 

των; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Χαρικλῆς, καὶ τῶν βουκόλων γε 

εἰ δὲ μή, φυλάττου, ὅπως μὴ καὶ σὺ ἐλάττους τὰς βοῦς 
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ποίησῃς. 38. Ἔνθα καὶ δῆλον ἐγένετο, ὅτι ἀπαγγελθέντος 
αὐτοῖς τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου, ὠργίζοντο τῷ Σωκράτει. 

Οἵα μὲν οὖν ἡ συνουσία ἐγεγόνει ἹΚριτίᾳ πρὸς Σωκράτην, 

καὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους, εἴρηται. 39. Φαίην δ᾽ ἂν 

ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἷναι παίδευσιν παρὰ τοῦ μὴ ἀοέ- 
σκοντος. Κριτίας δὲ καὶ ᾿Αλκιθιάδης οὐις ἀρέσκοντος αὖ- 

τοῖς Σωκράτους ὡμιλησάτην, ὃν χρόνον ὡμιλείτην αὐτῷ 

ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡρμηκότε προεστάναι τῆς πόλεως " ἔτι 

γὰρ Σωκράτει συνόντες οὐκ ἄλλοις τισὶ μᾶλλον ἐπεχείρουν 

διαλέγεσθαι, ἢ τοῖς μάλιστα πράττουσι τὰ πολιτικά. 40. 

Λέγεται γὰρ ᾿Αλκιθιάδην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἷναι, ἹΤερι- 

κλεῖ, ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι ἑαυτοῦ, προστάτῃ δὲ τῆς πόλεως, 

τοιάδε διαλεχθῆναι περὶ νόμων. 41. ἘῤΠπέ μοι, φάναι, ὦ 
Περίκλεις, ἔχοις ἄν με διδάξαι, τί ἐστι νόμος ; Πάντως 

δήπου, φάναι τὸν Περικλέα. Δίδαξον δὴ πρὸς τῶν ϑεῶν, 

φάναι τὸν ᾿Αλκιθιάδην - ὡς ἔγωγ᾽ ἀκούων τινῶν ἐπαινου- 

μένων, ὅτι νόμιμοι ἄνδρες εἰσίν, οἷμαι μὴ ἂν δικαίως τού- 

του τυχεῖν τοῦ ἐπαίνου τὸν μὴ εἰδότα, τί ἐστι νόμος. 43. 

᾿Αλλ᾽ οὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιθυμεῖς, ὦ ᾿Αλκιθιά- 

δη, φάναι τὸν ἹΤερικλέα, βουλόμενος γνῶναι, τί ἐστι νόμος " 

πάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν, οὺς τὸ πλῆθος συνελθὸν καὶ 

δοκιμάσαν ἔγραψε, φράζον, ἅ τε δεῖ ποιεῖν, καὶ ἃ μή. Πό- 

τερον δὲ τἀγαθὰ νομίσαν δεῖν ποιεῖν, ἢ τὰ κακά; Τἀγαθά, 
νὴ Δία, φάναι, ὦ μειράκιον, τὰ δὲ κακὰ οὔ. 48. Ἐὰν δὲ 

μὴ τὸ πλῆθος, ἀλλ᾽, ὥςπερ ὅπου ὀλιγαρχία ἐστίν, ὀλίγοι 

συνελθόντες γράψωσιν, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, ταῦτα τί ἐστι; 

Πάντα, φάναι, ὅσα ἂν τὸ κρατοῦν τῆς πόλεως βουλευσά- 

μενον, ἃ χρὴ ποιεῖν, γράψῃ, νόμος καλεῖται. αὶ ἂν τύ- 

ραννος οὖν κρατῶν τῆς πόλεως γράψῃ τοῖς πολίταις, ἃ 

χρὴ ποιεῖν, καὶ ταῦτα νόμος ἐστί; Καὶ ὅσα τύραννος ἄρ- 

χων, φάναι, γράφει, καὶ ταῦτα νόμος καλεῖται. 44. Βία 

δέ, φάναι, καὶ ἀνομία τί ἐστιν, ὦ Περίκλεις ; ἾΑρ᾽ οὐχ ὅταν 

ὁ κρείττων τὸν ἥττω μὴ πείσας, ἀλλὰ βιασάμενος, ἀναγκά- 

σῃ ποιεῖν, ὅ τι ἂν αὐτῷ δοκῇ ; "Ἔμοιγε δοκεῖ, φάναι τὸν 

Περικλέα. Καὶ ὅσα ἄρα τύραννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας 
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ἀναγκάζει ποιεῖν γράφων, ἀνομία ἐστί; Δοκεῖ μοι, φάναι 
τὸν Περικλέα " ἀνατίθεμαι γὰρ τό, ὅσα τίραννος μὴ πείσας 
γράφει, νόμον εἶναι. 45. Ὅσα δὲ οἱ ὀλίγοι τοὺς πολλοὺς 
μὴ πείσαντες, ἀλλὰ κρατοῦντες γράφουσι, πότερον βίαν 

φῶμεν, ἢ μὴ φῶμεν εἶναι; Πάντα μοι δοκεῖ, φάναι τὸν 
Περικλέα, ὅσα τις μὴ πείσας ἀναγκάζει τινὰ ποιεῖν, εἴτε 
γράφων, εἴτε μή, βία μᾶλλον ἢ νόμος εἶναι. Καὶ ὅσα ἄρα 
τὸ πᾶν πλῆθος κρατοῦν τῶν τὰ χρήματα ἐχόντων γράφει 

μὴ πεῖσαν, βία μᾶλλον ἢ νόμος ἂν εἴη; 460. Μάλα τοι, 
φάναι τὸν ἹΠερικλέα, ὦ ᾿Αλκιδιάδη" καὶ ἡμεῖς, τηλικοῦτοι 
ὄντες, δεινοὶ τὰ τοιαῦτα ἦμεν" τοιαῦτα γὰρ καὶ ἐμελετῶ- 
μεν καὶ ἐσοφιζόμεθα, οἷά περ καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ δοκεῖς μελε- 
τᾶν. Τὸν δὲ ᾿Αλκιδιάδην φάναι" Ἐθε σοι, ὦ Περίκλεις, 
τότε συνεγενόμην, ὅτε δεινότατος σαυτοῦ ταῦτα ἦσθα. 

47. ᾿Επεὶ τοίνυν τάχιστα τῶν πολιτευομένων ὑπέλαθον 
κρείττονες εἶναι, Σωκράτει μὲν οὐκέτι προζήεσαν " οὔτε 
γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἤρεσκεν, εἴ τε προςέλθοιεν, ὑπὲρ ὧν 

ἡμάρτανον ἐλεγχόμενοι ἤχθοντο" τὰ δὲ τῆς πόλεως ἔπρατ- 
τον, ὧνπερ ἕνεκεν καὶ Σωκράτει προςῆλθον. 48. ᾿Αλλὰ 
Κρίτων τε Σωκράτους ἦν ὁμιλητὴς, καὶ Χαιρεφῶν, καὶ Χαι- 
ρεκράτης, καὶ "Ἑρμοκράτης, καὶ Σιμμίας, καὶ Κέδης, καὶ 

Φαιδώνδης, καὶ ἄλλοι, οἵ ἐκείνῳ συνῆσαν, οὐχ ἵνα δημηγο- 
ρικοὶ ἢ δικανικοὶ γένοιντο, ἀλλ᾽ ἵνα, καλοί τε κἀγαθοὶ 
γενόμενοι, καὶ οἴκῳ καὶ οἰκέταις, καὶ οἰκείοις καὶ φίλοις, 

καὶ πόλει καὶ πολίταις δύναιντο καλῶς χρῆσθαι " καὶ τού- 

τῶν οὐδείς, οὔτε νεώτερος οὔτε πρεσδύτερος ὦν, οὔτ᾽ ἐποί- 

ησε κακὸν οὐδέν, οὔτ᾽ αἰτίαν ἔσχεν. 
49, ᾿Αλλὰ Σωκράτης γ᾽, ἔφη ὁ κατήγορος, τοὺς πατέρας 

προπηλακίζειν ἐδίδασκε, πείθων μὲν τοὺς συνόντας αὐτῷ 

σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, φάσκων δὲ κατὰ νόμον 

ἐξεῖναι παρανοίας ἑλόντι καὶ τὸν πατέρα δῆσαι, τεκμηρίῳ 

τούτῳ χρώμενος, ὡς τὸν ἀμαθέστερον ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου 

νόμιμον εἴη δεδέσθαι. δ0. Σωκράτης δὲ τὸν μὲν ἀμαθίας 

ἕνεκα δεσμεύοντα δικαίως ἂν καὶ αὐτὸν ᾧετο δεδέσθαι ὑπὸ 
τῶν ἐπισταμένων, ἃ μὴ αὑτὸς ἐπίσταται" καὶ τῶν τοιούτων 
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ἕνεκα πολλάκις ἐσκόπει, τί διαφέρει μανίας ἀμαθία" καὶ 

τοὺς μὲν μαινομένους ὥετο συμφερόντως ἂν δεδέσθαι καὶ 

αὐτοῖς καὶ τὸϊς φίλοις, τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους τὰ δέοντα, 

δικαίως ἂν μανθάνειν παρὰ τῶν ἐπισταμένων. 51. ᾿Αλλὰ 

Σωκράτης γε, ἔφη ὁ κατήγορος, οὐ μόνον τοὺς πατέρας, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς ἐποίει ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι 

παρὰ τοῖς ἑαυτῷ συνοῦσι, λέγων, ὡς οὔτε τοὺς καμνόντας, 

οὔτε τοὺς δικαζομένους οἱ συγγενεῖς ὠφελοῦσιν, ἀλλὰ τοὺς 

μὲν οἱ ἰατροί, τοὺς δὲ οἱ συνδικεῖν ἐπιστάμενοι. 53. "Ἑφη 
δὲ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτὸν λέγειν, ὡς οὐδὲν ὄφελος 

εὔνους εἷναι, εἰ μὴ καὶ ὠφελεῖν δυνήσονται" μόνους δὲ 

φάσκειν αὐτὸν ἀξίους εἶναι τιμῆς τοὺς εἰδότας τὰ δέοντα, 

καὶ ἑρμηνεῦσαι δυναμένους " ἀναπείθοντα οὖν τοὺς νέους 

αὐτόν, ὡς αὐτὸς εἴη σοφώτατός τε, καὶ ἄλλους ἱκανώτατος 

ποιῆσαι. σοφούς, οὕτω διατιθέναι τοὺς ἑαυτῷ συνόντας, 

ὥςτε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς ἄλλους εἷναι πρὸς ἑαυτόν. 

88. ᾿Ἐγγὼ δ᾽ αὐτὸν οἷδα μὲν καὶ περὶ πατέρων τε καὶ τῶν 

ἄλλων συγγενῶν, καὶ περὶ φίλων ταῦτα λέγοντα" καὶ 

πρὸς τούτοις γε δή, ὅτι, τῆς ψυχῆς ἐξελθούσης, ἐν ἡ μόνῃ 

γίγνεται φρόνησις, τὸ σῶμα τοῦ οἰκειοτάτου ἀνθρώπου τὴν 

ταχίστην ἐξενέγκαντες ἀφανίζουσιν. δ4. "Ἔλεγε δέ, ὅτι 

καὶ ζῶν ἕκαστος ἑαυτοῦ, ὃ πάντων μάλιστα φιλεῖ, τοῦ σώ- 

ματος ὅ τι ἂν ἀχρεῖον ἡ καὶ ἀνωφελές, αὐτός τε ἀφαιρεῖ, 

καὶ ἄλλῳ παρέχει " αὐτοί τε γὰρ αὑτῶν ὄνυχάς τε, καὶ τρί- 

χας, καὶ τύλους ἀφαιροῦσι, καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ 

πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν, καὶ 

τούτου χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μισθὸν τίνειν" καὶ τὸ 

σίαλον ἐΐς τοῦ στόματος ἀποπτύουσιν, ὡς δύνανται ποῤῥω- 

τάτω, διότι ὠφελεῖ μὲν οὐδέν αὐτοὺς ἐνόν, βλάπτει δὲ 

πολὺ μᾶλλον. δ. Ταῦτ᾽ οὖν ἔλεγεν, οὐ τὸν μὲν πατέρα 
ζῶντα κατορύττειν διδάσκων, ἑαυτὸν δὲ κατατέμνειν, ἀλλ᾽ 

ἐπιδεικνύων, ὅτε τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστι, παρεκάλει ἐπιμε- 
λεῖσθαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶναι καὶ ὠφελιμώτατον, 

ὅπως, ἐάν τε ὑπὸ πατρός, ἐάν τε ὑπὸ ἀδελφοῦ, ἐάν τε ὑπ’ 

ἄλλου τινὸς βούληται τιιᾶσθαι, μή, τῷ οἰκεῖος εἷναι πι- 
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στεύων, ἀμελῇ, ἀλλὰ πειρᾶται, ὑφ᾽ ὧν ἂν βούληται τιμᾶ- 

σθαι, τούτοις ὠφέλιμος εἶναι. ΄ 
80. Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ κατήτορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων 

ποιητῶν ἐκλεγόμενον τὰ πονηρότατα, καὶ τούτοις μαρτυ- 

ρίοις χρώμενον, διδάσκειν τοὺς συνόντας κακούργους τε 

εἶναι, καὶ τυραννικούς" Ησιόδου μὲν τό, 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος, 

τοῦτο δὴ λέγειν αὐτόν, ὡς ὁ ποιητὴς κελεύει μηδενὸς ἔρ- 
γου, μήτε ἀδίκου μήτε αἰσχροῦ, ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα 

ποιεῖν ἐπὶ τῷ κέρδει. δ7. Σωκράτης δ᾽ ἐπειδὴ ὁμολογή- 

σαιτο, τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὠφέλιμόν τε ἀνθρώπῳ καὶ 
ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀργὸν βλαδερόν τε καὶ κακόν, καὶ τὸ 

μὲν ἐργάζεσθαι ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀργεῖν κακόν, τοὺς μὲν ἀγα- 

θόν τι ποιοῦντας ἐργάζεσθαί τε, ἔφη, καὶ ἐργάτας ἀγαθοὺς 
εἶναι" τοὺς δὲ κυθεύοντας, ἢ τι ἄλλο πονηρὸν καὶ ἐπιζή- 
μίον ποιοῦντας, ἀργοὺς ἀπεκάλει. ᾿Εκ δὲ τούτων ὀρθῶς 

ἂν ἔχοι τό, ὑ 

Ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος. 

68. Τὸ δὲ 'ομήρου ἔφη ὁ κατήγορος πολλάκις αὐτὸν λέγειν, 

ὅτι ᾿Οδυσσεύς, 

ὍὌντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 

Τὸν δ' ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς" 

Δαιμόνι', οὔ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδίσσεσθαι, 

᾿Αλλ' αὐτός τε κάθησο, καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 

Ὃν δ' αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι, βοδωντά τ' ἐφεύροι, 

Τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν, ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ" 

Δαιμόνι', ἀτρέμας ἧσο, καὶ ἄλλων μῦθον ἄκονε, 

Οἱ σέο φέρτεροί εἰσι" σὺ δ' ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις͵ 

Οὔτε ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος, οὔτ' ἐνὶ βουλῇ. 

ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη παίεσθαι 

τοὺς δημότας καὶ πένητας. δ9. Σωκράτης δ' οὐ ταῦτ᾽ 

ἔλεγε" καὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω γ᾽ ἂν ᾧετο δεῖν παίεσθαε" 
ἀλλ᾽ ἔφη, δεῖν τοὺς μήτε λόγῳ μήτ᾽ ἔργῳ ὠφελίμους ὄντας, 
μήτε στρατεύματι, μήτε πόλει, μήτε αὑτῷ τῷ δήμῳ, εἶ τε 
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δέοι, βοηθεῖν ἱκανοὺς, ἄλλως τ᾽ ἐὰν πρὸς τούτῳ καὶ ϑρασεῖς 

ὦσι, πάντα τρόπον κωλύεσθαι, κἂν πάνυ πλούσιοι τυγχά- 
νωσιν ὄντες. 60. ᾿Αλλὰ Σωκράτης γε, τἀναντία τούτων, 

φανερὸς ἣν καὶ δημοτικὸς καὶ φιλάνθρωπος ὦν - ἐκεῖνος 

γάρ,πολλοὺς ἐπιθυμητὰς καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους λαθών, οὖ 

δένα πώποτε μισθὸν τῆς συνουσίας ἐπράξατο, ἀλλὰ πᾶσι: 

ἀφθόνως ἐπήρκει τῶν ἑαυτοῦ ὧν τινες μικρὰ μέρη, παρ᾽ 

ἐκείνου προῖκα λαθόντες, πολλοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπώλουν, καὶ 

οὐκ ἧσαν, ὥςπερ ἐκεῖνος, δημοτικοί: τοῖς γὰρ μὴ ἔχουσι 

χρήματα διδόναι οὐκ ἤθελον διαλέγεσθαι. 61. ᾿Αλλὰ Σω- 

κράτης γε καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κόσμον τῇ 

πόλει παρεῖχε πολλῷ μᾶλλον, ἢ Λίχας τῇ Λακεδαιμονίων, 

ὃς ὀνομαστὸς ἐπὶ τούτῳ γέγονε. Λίχας μὲν γὰρ ταῖς γυμ- 

νοπαιδίαις τοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν Λακεδαίμονι ξένους ἐδεί- 

πνιζε. Σωκράτης δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου τὰ ἑαυτοῦ δαπα: 

νῶν τὰ μέγιστα πάντας τοὺς βουλομένους ὠφέλει" βελτί- 

ους γὰρ ποιῶν τοὺς συγγιγνομένους ἀπέπεμπεν. 

62. ᾿Βμοὶ μὲν δὴ Σωκράτης, τοιοῦτος ὦν, ἐδόκει τιμῆς 
ἄξιος εἷναι τῇ πόλει μᾶλλον ἢ ϑανάτον. ἹΚαὶ κατὰ τοὺς 

νόμους δὲ σκοπῶν ἄν τις τοῦθ᾽ εὕροι. Κατὰ γὰρ τοὺς 
νόμους, ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέπτων, ἢ λωποδυτῶν, ἢ 

βαλαντιοτομῶν, ἢ τοιχωρυχῶν, ἢ ἀνδραποδιζόμενος, ἢ ἱερο- 
συλῶν, τούτοις ϑανατός ἐστιν ἡ ζημία " ὧν ἐκεῖνος πάντων 

ἀνθρώπων πλεῖστον ἀπεῖχεν. 63. ᾿Αλλὰ μὴν τῇ πόλει γε 
οὔτε πολέμου κακῶς συμθάντος, οὔτε στάσεως, οὔτε προ- 

δοσίας, οὔτε ἄλλου κακοῦ οὐδενὸς πώποτε αἴτιος ἐγένετο. 

Οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων οὔτε ἀγαθῶν 

ἀπεστέρησεν, οὔτε κακοῖς περιέθαλεν - ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰτίαν 
τῶν εἰρημένων οὐδενὸς πώποτ᾽ ἔσγε. 64. Πῶς οὖν ἔνοχος 
ἂν εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν ϑεούς, ὡς 

ἐν τῇ γραφῇ γέγραπτο, φανερὸς ἣν ϑεραπεύων τοὺς ϑεοὺς 

μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων" ἀντὶ δὲ τοῦ διαφθείρειν 

τοὺς νέους, ὃ δὴ ὁ γραψάμενος αὐτὸν ἠτιᾶτο, φανερὸς ἣν 

τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιθυμίας ἔχοντας τούτων 

μὲν παύων, τῆς δὲ καλλίστης καὶ μεγαλοπρεπεστάτης ἀρε- 
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τῆς, ἦ πόλεις τει καὶ οἴκους εὖ οἰκοῦσι, προτρέπων ἐπιθυ.- 
μεῖν" σαν μαρολμβνεμμο ὦ ἦν τιμῆς 

τῇ πόλει. 

ΟΣ ΕΝ ΠῚ 

ΒΟΌΜΜΑΒΥ. 

Ἷν εἶο ἔνγο ὑγενΐους ομαρίοτβ ἃ σϑησγαὶ βδυγου ἢδ5 ὕδαη σίνοη ἴο ἐδ 
οθαγχος ργοίετγοὰ ασαΐησς βοογαῖοα. Τῇ τουμαϊπάο οἵ ἐ8.6 νγοστῖκ Βα5 πον 
δια ἰοϊοννίης οδοοῖβ ἰὼ νἱονν: 1. Τθδς 186 σόπογαὶ ἀοίεξποο, ἴθ π.5 ας τηδὰθ 
οαξ, τᾶν ὕθ6 κἰγεηστῃοηεὰ ὉΥ ρΡαγεσοϊαγ ἀείαῖ!α, απὰ ἴῃ ἐπ 5 νσαν ἴδ τολ- 

Ἡκηῖεν οἵ ἴδο ἀαοεύσοτα 6 μῥἰδοοὰ ἴπ α βίσουσο Ἰ᾿ἰίρῃξ; δοὰ, 9. ας 86 
υεθοῖο πἴο οἵ Βοογαξοσ ταν ὃο δεὲ ἔστι ἃ5 α μαΐζεγῃ οἵ Ἔν γυ υἱγῖαο. 
Ιὴ εἰς εὐἰγὰ οπαρξοτ, τἰοτγοίογο, ἴξ '5 βθονγῃ, ἰῇ ἃ τῶογο βρϑοῖδὶ τρδποσ, 

βονν ΒοῖΣ 6 δίτηβοῖ ννογβϊρεᾷ [6 ροᾶπ, απὰ Βονν Β6 γεοοτητηουᾷεᾶ οἴμοτα 
1 ννογεδΐρ τθοτ (ᾧ 1-4}; απὰ μον Β Ηἰτωσοῖ ῥταοι θὰ βοϊΓοοπῖτοὶ, απὰ 
πάν κοα οἴδνοτβ τὸ ποῖ ἴα βίτωαγ οαβε5. (ᾧ ὅ-7.} 

1. 'ῶὩς δὲ δὴ καὶ ὠφελεῖν ἐδόκει μοι τοὺς ξυνόντας τὰ 

μὲν ἔργῳ δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν, τὰ δὲ καὶ διαλεγόμενος, 
τούτων δὴ γράψω, ὁπόσα ἂν διαμνημονεύσω. Τὰ μὲν 
τοίνυν πρὸς τοὺς ϑεοὺῦς φανερὸς ἣν καὶ ποιῶν καὶ λέγων, 
ἧπερ ἡ ἸΤυθία ὑποκρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι, πῶς δεῖ ποιεῖν ἢ 

περὶ ϑυσίας, ἢ περὶ προγόνων ϑεραπείας, ἢ περὶ ἄλλου 
τινὸς τῶν τοιούτων " ἢ τε γὰρ ἸΤυθία νόμῳ πόλεως ἀναιρεῖ 

ποιοῦντας εὐσεδῶς ἂν ποιεῖν, Σωκράτης τε οὕτως καὶ αὐὖ- 

τὸς ἐποίει, καὶ τοῖς ἄλλοις παρήνει, τοὺς δὲ ἄλλως πὼς 

ποιοῦντας περιέργους καὶ ματαίους ἐνόμιζεν εἶναι. 3. Καὶ 

εὔχετο δὲ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἁπλῶς τἀγαθὰ διδόναι, ὡς τοὺς 

ϑεοὺς κάλλιστα εἰδότας, ὁποῖα ἀγαθά ἐστι" τοὺς δ' εὐχο- 

μένους χρνυοίον, ἢ ἀργύριον, ἢ τυραννίδα, ἣ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων, οὐδὲν διάφορον ἐνόμιζεν εὔχεσθαι, ἢ εἰ κυδείαν, 
ἢ μάχην, ἢ ἄλλο τι εὔχοιντο τῶν φανερῶς ἀδήλων ὅπως 

ἀποδήσοιτο. 83. Θυσίας δὲ ϑύων μικρὰς ἀπὸ μικρῶν, οὐδὲν 
ἡγεῖτο μειοῦσθαι τῶν ἀπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ 

μεγάλα ϑυόντων. Οὗτε γὰρ τοῖς ϑεοὶς ἔφη καλῶς ἔχειν, 

εἰ ταῖς μεγάλαις ϑυσίαις μᾶλλον, ἣ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον 
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πολλάκις γὰρ ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον ἢ 
τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν εἶναι κεχαρισμένα" οὔτ᾽ ἂν τοῖς ἀν- 

θρώποις ἄξιον εἷναι ζῆν, εἰ τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον 
ἦν κεχαρισμένα τοῖς ϑεοῖς, ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν" ἀλλ 

ἐνόμιζε τοὺς ϑεοὺς ταῖς παρὰ τῶν εὐσεθεστάτων τιμαῖς μά- 

λιστα χαίρειν. ᾿Ἐπαινέτης δ᾽ ἦν καὶ τοῦ ἔπους τούτου, 

φ Κὰδ δύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀθανάτοισι ϑεοῖσι " 

καὶ πρὸς φίλους δέ, καὶ ξένους, καὶ πρὸς τὴν ἄλλην δίαιταν 

καλὴν ἔφη παραίνεσιν εἷναι τὴν ἹΚὰδ δύναμιν ἔρδειν. 4. 

Εἰ δέ τι δόξειεν αὐτῷ σημαίνεσθαι παρὰ τῶν ϑεῶν, ἧττον 

ἂν ἐπείσθη παρὰ τὰ σημαινόμενα ποιῆσαι, ἢ εἴ τις αὐτὸν 

ἔπειθεν, ὁδοῦ λαθεῖν ἡγεμόνα τυφλόν, καὶ μὴ εἰδότα τὴν 
ὁδόν, ἀντὶ βλέποντος καὶ εἰδότος" καὶ τῶν ἄλλων δὲ μω- 

ρίαν κατηγόρει, οἵτινες παρὰ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν σημαινό- 

μενα ποιοῦσί τι, φυλαττόμενοι τὴν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις 

ἀδοξίαν. Αὐτὸς δὲ πάντα τἀνθρώπινα ὑπερεώρα πρὸς τὴν 

παρὰ τῶν ϑεῶν ξυμθουλίαν. 

δ. Διαίτῃ δὲ τήν τε ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα, ἡ 
χρώμενος ἄν τις, εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, ϑαῤῥαλέως καὶ 

ἀσφαλῶς διάγοι, καὶ οὐις ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης δαπάνης 

Οὕτω γὰρ εὐτελὴς ἦν, ὥςτ᾽ οὐκ οἶδ᾽, εἴ τις οὕτως ἂν ὀλίγα 

ἐργάζοιτο, ὥςτε μὴ λαμθάνειν τὰ Σωκράτει ἀρκοῦντα" σίτῳ 

μὲν γὰρ τοσούτῳ ἐχρῆτο, ὅσον ἡδέως ἤσθιε " καὶ ἐπὶ τούτῳ 

οὕτω παρεσκευασμένος ἤει, ὥςτε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ σίτου 

ὄψον αὐτῷ εἷναι" ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἦν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ 
πίνειν, εἰ μὴ διφψῴη. 6. ἘΠ δέ ποτε κληθεὶς ἐθελήσειεν ἐπὶ 

δεῖπνον ἐλθεῖν, ὃ τοῖς πλείστοις ἐργωδέστατόν ἐστιν, ὥςτε 

φυλάξασθαι τὸ ὑπὲρ τὸν καιρὸν ἐμπίπλασθαι, τοῦτο ῥᾳδίως 

πάνυ ἐφυλάττετο" τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις τοῦτο ποιεῖν 

συνεθούλευνε φυλάττεσθαι τὰ πείθοντα μὴ πεινῶντας ἐσθί- 

ειν, μηδὲ διψῶντας πίνειν - καὶ γὰρ τὰ λυμαινόμενα γα- 

στέρας, καὶ κεφαλάς, καὶ ψυχάς, ταῦτ᾽ ἔφη εἷναι. Ἷ. 

Οἴεσθαι δ᾽ ἔφη ἐπισκώπτων καὶ τὴν Κίρκην ὑς ποιεῖν, τοι- 

οὕτοις πολλοῖς δειπνίζουσαν" τὸν δὲ ᾿Οὐδυσσέα “Ἑρμοῦ τὲ 
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πν  νμνμνήονν 
τὸ ὑπὲρ τὸν καιρὸν τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι, διὰ ταῦτα 
οὐδὲ γενέσθαι ὗν. 

ΣΥΝ Ἐν 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

Τῆς δε εἴ δπξοτεαϊηοα Ὁ. δοῖῦο ἴπας βοογαΐοβ οου]ὰ ἰηδορὰ ἰηῆαπιθ δὲς 
πισαγοτγα υυῖτἢ {π6 ἴον οἵ υἱσῖσθ, θαξ οουἹὰ πόνον ἱπαδθησο ἔθδτη 50 ἴᾺΓ 5 
τὸ ἰπάσοο εἴνοτω ἴο τῆα Κὸ δὴν στοαξ ῥγοβοίοθον τποτεΐη, 18 ἀϊσργονθὰ θοζὰ Όν 

οὔἶνον τὐΐησα, αὐὰ οαρϑοία!ν Ὁν τ86 οοηνοτγβαζίου νυ υΐο ἢ ἢΘ οὔσο μαὰ νυ τἢ 
Ατὐἰδιοάσιωυβ, ἃ οοηξοιοηον οἵ τ ρσοάδβ, οὐ ἴδ βαδίοος οἵ Ῥεῖςν ; ἴτοτι 
Ὑν δον οσηνσγβαιίου ἴξ ἀρρθῦγα τοσβὲ οἰ δασὶν υνδαξ ἸΟ οοπσσρεϊουϑ ξοογαῖοβ 

σοζεοτταϊπσα τοπροσείης ἴδ 6 Ὀϊνίηθ παῖζαγο. (Ὁ 1,3.) 

Τθο οοηνοτγβακίοη αἰϊμάοὰ ἴο τὴδν ὕὉ6 αἰταησοὰ ἀπᾶθγ ἔπ (Οἰ]οννίης 
Ωοδδα: 

1,  ονκα ἱπεοπνοά ἴογ σογίαϊ ἀβοῖαϊ ράγροβοβ ταῦδὲ 6 ποκηοιν]οῦσοαῦ 
ὃν ἂν τὸ δανο οτἱεἰπαξοὰ ποῖ ἔγοιι τῆσγο οὔαησο, θὰξ ἔγοτῃ γϑάδοῦ κοὰ ἀ6- 

(63,4) Νὸονν τῦο νυ μοὶθ ἔγατοθ απὰ οοπδεϊξατίου, οἵ τηπὰ ἱπάϊσαξο 
τοῦσξ οἰσατὶν αὰ ἀτταηροιησηξ ἰητουἀ δὰ ἴοτ ρΡγροβο οἵ αὐἰϊῖεν. [ἐ ταδὶ θ6 
οουζοκεοῦ, ἐνοτγοίογο, ἰδ πὲ τοδα ἰς ἴθ νγογκ οἵ δοῦὸὺ ρυδαξ ατιϊ σον, τνθὸ 

στα ῥγοιρίοα ἰὸ ἐναὲ νγοῦκ ὉΚ ἃ ἴον ἕοσ τῶδη, (ᾧ 5-7.) Νὸν ἴα το κὶπά- 
σαι οἵ τὸ μοάκ ανονγη ΟὨἱΥ ἴω τὴ ἔγατοο οὗ τοπ δορὰ τη6 οοππεϊξακίου οἵ 

μία παΐοτο; το ογάον αὐνὰ ἀὐγαησοι)σηΐ οἵ (6 αηΐνογδο αἷδὸ ρῖνο τ ρμἱαίῃ.- 
οπξ ἱπάϊσατίσος οἵ ἀϊνίηο υνἱδάοτη απὰ ργονίάδησο, αἰτθοῦρὴ εἶνο ἴον τ ότω- 
δοῖνοιν οἵ το κού ἀτγὸ σουσσαὶ δα ἔγοτῃ τηοσία] νίονν, (ᾧ 8,9. 

9. Ἑνοη ἴγοι ἔμοδο νΟΓΥῪ αἰτίαϊοα οἵ Ὀοὰν αὐὰ οἵ πιϊπὰ ν᾽ νυν μοῖν το 

συγρακι οἰδνοῦ αηἰπιαὶα, απ, τ σχαιηρίο, ογοοΐηθϑα οἵ βίαιϊογο, (6 ροδβοι- 

κἴου. ποιὰ σπιρίοντησης οἵ δαινάα, α5 νγο ὧ5 οἴον ρϑου αν εἶα, δὰξ τηοαξ οἵ 

41} ἴγοῦν τσ ὀχοοίονοο οἵ ἐἷσ ἰητο δόξαι! παζαγο, ἰπ ἰξ πιδηΐοκε {νας τσ 
κούὐν οχίουνά α κυατγόϊκη σατο ἰουναγὰ τσὴ. (ὁ 10-14) Τὸ εὐἱα ἱα πὐάοί, 

νας τὸ σού ἰμνάΐσατο απο τῶσο, Ὀοϊδ ὈῪ ογβοῖοα δορά οἴμποῦ τοσδον, ναὶ 

εὐίηρε ουσθε τὸ ὕ6 ἄουσα ὉΚ τὔστα, αὐ υεθνας οοῖ. (ᾧ 1δ.} 
3, Γναε εθνὸ ρούν, προγϑόνον, ὅθ ποῖ πορίσοξ δὴν ακἰηρίο ἐνόν απ], θὺΣ 

Ἔχονοῖνο κα σᾶγο ΟΥ̓ μογβοῦφ δα ὑγὸ] ὧα οοιηπιση ον, ἀρρδαγα ἴγοι εἶνὸ 
μμϊοννίηα, ονονί δογαείου : ὥγοϊ, ὑσοδαδο τον ῥγοαί κοι ν το Γαζοτο ἴοὸ αἱ] 

τοσο αἰϊΐκο. ανὰ πόχὲ, θοσαῦκο (ον πανο υυγουσθξ ἰοίο εὐνὸ πρνὰ οἵ πγᾶν ἃ 
Ρογευδοΐου οἵ εἰνοῖγ ὕσίης ἀδῖο ἰο τοῦκο δΐπῦ ΠΑΡΡΥ οΥ τοΐκοσγαδίο ̓  αινὰ θη α)- 
ἵν, ϑοσποκο δ κίαϊον αὐνὰ ποιίουν τορεῖ γοπονγηοά δα νυν οἱ] ἕον εἰνοὶγ νυ νοις 
δ. τἰνοὶγ ορεϊ αν, ἀγὸ πνοκο γβοσο μἱοῖν ὕθδ5 ὕσσῃ εἶνο τοοκὲ οὐφογναῦίο; 
αιμὶ σνσ ταδο δἰ πιφοῖΓ ἰδ πσνοῦ κὸ γν οἱ} ἀΐπροντά τὸ φογνὸ τὸ Ποίτν, δα ἴῃ 
εἶνας ματι οἵ πἶἔὉ νυνση γοασοῦ ὕσαγα εἶὸ ργυοπίονξ ἀνγαγ, (ὁ 16) Ενσῃ ἂν 
δο υὐἱοδ, εἰνογοίοτο, γαϊον εἶνο ὕσάγ, φὸ το ῥὑτονίδουοο οἱ ἰθο φοὰφ γταϊου 
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ἔμ ππΐνουβο, πᾶ ἔατο5 81} [Ὠΐη55. σοῃξαϊηθαᾶ {που οῖη ἀπᾶθυ ἰ5 οᾶσο, (ᾧ 17.) 
1 παθὰ, Γπογείογε, νυ ἢ} θὰ Ἐξ νγουβηῖρ [Πη6 σοάβ ἴῃ ἃ Ρᾳγο δηᾶ μον βρὶτί, μ6 Ν 

ὙΧ1] αἰξαΐηῃ το ἃ [Ὁ}] οομηντολίοη οἵ Πμοὶγ νυ βάση, [ΠΟ ΙΓ ρον οσ, δηᾶ {Ποῖγ ον θ 
τονγατὰ [Π6 θη ρ5 ὑγβομι ΠΟῪ Πᾶν ταϑᾶθ. (ᾧ 18, 19.) 

1. Ἐῤ δέ τινες Σωκράτην νομίζουσιν, (ὡς ἔνιοι γράφουσί 

τε καὶ λέγουσι περὶ αὐτοῦ τεκμαιρόμενοι,) προτρέψασθαι 

μὲν ἀνθρώπους ἐπ᾽ ἀρετὴν κράτιστον γεγονέναι, προαγα- 

γεῖν δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν οὐχ ἱκανόν - σκεψάμενοι, μὴ μόνον ἃ 

ἐκεῖνος κολαστηρίου ἕνεκα τοὺς πάντ᾽ οἰομένους εἰδέναι 

ἐρωτῶν ἤλεγχεν, ἀλλὰ καὶ ἃ λέγων συνημέρευε τοῖς συν- 

διατρίθουσι, δοκιμαζόντων, εἰ ἱκανὸς ἦν βελτίους ποιεῖν 

τοὺς συνόντας. 3. Λέξω δὲ πρῶτον, ἅ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα 

περὶ τοῦ δαιμονίου διαλεγομένου πρὸς ᾿Αριστόδημον τὸν 

Μικρὸν ἐπικαλούμενον. ἹΚαταμαθὼν γὰρ αὐτὸν οὔτε ϑύ- 

οντα τοῖς ϑεοῖς, οὔτ᾽ εὐχόμενον, οὔτε μαντικῇ χρώμενον, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ποιούντων ταῦτα καταγελῶντα, ἘΠπέ μοι, 

ἔφη, ὦ ᾿Αριστόδημε, ἔστιν οὕςτινας ἀνθρώπους τεθαύμακας 

ἐπὶ σοφίᾳ ; "Ἔγωγε, ἔφη. 8. Καὶ ὅς, Λέξον ἡμῖν, ἔφη, τὰ 

ὀνόματα αὐτῶν. Ἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον 

ἔγωγε μάλιστα τεθαύμακα, ἐπὶ δὲ διθυράμθῳ Μελανιππί- 

δην, ἐπὶ δὲ τραγῳδίᾳ Σοφοκλέα, ἐπὶ δὲ ἀνδριαντοποιίᾳ 

Πολύκλειτον, ἐπὶ δὲ ζωγραφίᾳ Ζεῦξιν. 4. Πότερά σοι 

δοκοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα, 

ἀξιοθαυμαστότεροι εἷναι, ἢ οἱ ζῶα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά ; 

Πολύ, νὴ Δία, οἱ ζῶα, εἴπερ γε μὴ τύχῃ τινί, ἀλλὰ ὑπὸ 

γνώμης ταῦτα γίγνεται. Τῶν δὲ ἀτεκμάρτως ἐχόντων, 

ὕτου ἕνεκά ἐστι, καὶ τῶν φανερῶς ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ὄντων, πό- 

τερα τύχης καὶ πότερα γνώμης ἔργα κρίνεις; Πρέπει μὲν 

τὰ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ γιγνόμενα γνώμης ἔργα εἶναι. 8. Οὔκουν 

δοκεῖ σοι ὁ ἐξ ἀρχῆς ποιῶν ἀνθρώπους, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ προς- 

θεῖναι αὐτοῖς δι᾽ ὧν αἰσθάνονται ἕκαστα, ὀφθαλμοὺς μέν, 

ὥςθ᾽ ὁρᾶν τὰ ὁρατά, ὦτα δέ, ὥςτ᾽ ἀκούειν τὰ ἀκουστά 

ὀσμῶν γε μήν, εἰ μὴ ῥῖνες προςετέθησαν, τί ἂν ἡμῖν ὄφελος 

ἦν; τίς δ᾽ ἂν αἴσθησις ἣν γλυκέων, καὶ δριμέων, καὶ πάν- 
τῶν τῶν διὰ στόματος ἡδέων, εἰ "νὴ γλῶττα τούτων γνώμων 

ἐνειργάσθη; 6. Πρὸς δὲ τούτοις, οὐ δοκεῖ σοι καὶ τόδε 
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προνοίας ἔργῳ ἐοικέναι, τό, ἐπεὶ ἀσθενὴς μέν ἐστιν ἡ ὄψις, 
βλεφάροις αὐτὴν ϑυρῶσαι, ἅ, ὅταν μὲν αὐτῇ χρῆσθαί τι 
δέῃ, ἀναπετάννυται, ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ συγκλείεται; ὡς δ᾽ ἂν 

μηδὲ ἄνεμοι βλάπτωσιν, ἡθμὸν βλεφαρίδας ἐμφῦσαι" ὀφρύσι 
τε ἀπογεισῶσαι τὰ ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων, ὡς μηδ᾽ ὁ ἐκ τῆς 
κεφαλῆς ἱδρὼς κακουργῇ τὸ δέ, τὴν ἀκοὴν δέχεσθαι μὲν 

πάσας φωνάς, ἐμπίπλασθαι δὲ μήποτε" καὶ τοὺς μὲν πρό- 
σθεν ὀδόντας πᾶσι ζώοις οἵους τέμνειν εἶναι, τοὺς δὲ γομ- 

φίους οἵους παρὰ τούτων δεξαμένους λεαίνειν " καὶ στόμα 

μέν, δι᾽ οὗ, ὧν ἐπιθυμεῖ τὰ ζῶα, εἰςπέμπεται, πλησίον ὀφ- 
θαλμῶν καὶ ῥινῶν καταθεῖναι" ἐπεὶ δὲ τὰ ἀποχωροῦντα 
δυςχερῆ, ἀποστρέψαι τοὺς τούτων ὀχετοὺς καὶ ἀπενεγκεῖν, 
ἡ δυνατὸν προσωτάτω, ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων" ταῦτα οὕτω 

προνοητικῶς πεπραγμένα, ἀπορεῖς, πότερα τύχης ἢ γνώμης 
ἔργα ἐστίν ; Ἴ. Οὐ μὰ τὸν Δέ᾽, ἔφη, ἀλλ᾽ οὕτω γε σκοπου- 

μένῳ πάνυ ἔοικε ταῦτα σοφοῦ τινος δημιουργοῦ καὶ φιλο- 

ζώου τεχνήματι. Τὸ δέ, ἐμφῦσαι μὲν ἔρωτα τῆς τεκνο- 
ποιίας, ἐμφῦσαι δὲ ταῖς γειναμέναις ἔρωτα τοῦ ἐκτρέφειν, 
τοῖς δὲ τραφεῖσι μέγιστον μὲν πόθον τοῦ ζῆν, μέγιστον δὲ 

φόδον τοῦ ϑανάτου ; ̓Αμέλει καὶ ταῦτα ἔοικε μηχανήμασι 

τινος ζῶα εἶναι βουλευσαμένου. 8. Σὺ δὲ σαυτὸν δοκεῖς 

τι φρόνιμον ἔχειν ; ̓Ερώτα γοῦν καὶ ἀποκρινοῦμαι. "Αλ- 
λοθι δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν οἴει φρόνιμον εἶναι; καὶ ταῦτα εἰ- 
δώς, ὅτι γῆς τε μικρὸν μέρος ἐν τῷ σώματι, πολλῆς οὔσης, 
ἔχεις, καὶ ὑγροῦ βραχύ, πολλοῦ ὄντος, καὶ τῶν ἄλλων 
δήπου μεγάλων ὄντων ἑκάστου μικρὸν μέρος λαβόντι τὸ 
σῶμα συνήρμοσταί σοι" νοῦν δὲ μόνον ἄρα οὐδαμοῦ ὄντα 
σε εὐτυχῶς πὼς δοκεῖς συναρπάσαι, καὶ τάδε τὰ ὑπερμεγέθη 

καὶ πλῆθος ἄπειρα, δι᾽ ἀφροσύνην τινά, ὡς οἴει, εὐτάκτως 
ἔχειν; 9. Μὰ Δί᾽ οὐ γὰρ ὁρῶ τοὺς κυρίους, ὥςπερ τῶν 

ἐνθάδε γιγνομένων τοὺς δημιουργούς. Οὐδὲ γὰρ τὴν ἑαυ- 
τοῦ σύ γε ψυχὴν ὁρᾷς, ἣ τοῦ σώματος κυρία ἐστίν" ὥςτε 
κατά γε τοῦτο ἔξεστί σοι λέγειν, ὅτι οὐδὲν γνώμῃ, ἀλλὰ 
τύχῃ πάντα πράττεις. 10. Καὶ ὁ ᾿Αριστόδημος, Οὗτοι, 

ἴφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον, ἀλλ' ἐκεῖνο 
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ὠμεγαλοπρεπέστερον ἡγοῦμαι, ἢ ὡς τῆς ἐμῆς ϑεραπείας προς- 

δεῖσθαι. Οὔκουν, ἔφη, ὅσῳ μεγαλεπρεπέστερον ἀξιοῖ σε 

ϑεραπεύειν, τοσούτῳ μᾶλλον καὶ τιμητέον αὐτό; 11. ἘΠ 

ἴσθι, ἔφη, ὅτι, εἰ νομίζοιμι ϑεοὺς ἀνθρώπων τι φροντίζειν, 
᾿ "» ᾽ ΄ 9 - ν ᾽ ᾽ Ν ΄ 

οὐκ ἂν ἀμελοίην αὐτῶν. "Ἔπειτ᾽ οὐκ οἴει φροντίζειν ; οἱ 

πρῶτον μὲν μόνον τῶν ζώων ἄνθρωπον ὀρθὸν ἀνέστησαν" 

ἡ δὲ ὀρθότης καὶ προορᾶν πλέον ποιεῖ δύνασθαι, καὶ τὰ 
“ - “- - Ὡς Ὁ ῊΝ ᾺΞ ἦ᾿ . 
ὕπερθεν μᾶλλον ϑεᾶσθαι, καὶ ἧττον κακοπαθεῖν, οἷς καὶ 

ὄψιν, καὶ ἀκοήν, καὶ στόμα ἐνεποίησαν " ἔπειτα τοῖς μὲν 

ἄλλοις ἑρπετοῖς πόδας ἔδωκαν, οἱ τὸ πορεύεσθαι μόνον 

παρέχουσιν: ἀνθρώπῳ δὲ καὶ χεῖρας προςέθεσαν, αἱ τὰ 

πλειστα, οἷς εὐδαιμονέστεροι ἐκείνων ἐσμέν, ἐξεργάζονται. 

12. Καὶ μὴν γλῶττάν γε πάντων τῶν ζώων ἐχόντων, μό- 

νην τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐποίησαν οἵαν, ἄλλοτε ἀλλαχῆ 

ψαύουσαν τοῦ στόματος, ἀρθροῦν τε τὴν φωνήν, καὶ ση- 

μαίνειν πάντα ἀλλήλοις, ἃ βουλόμεθα; 183. Οὐ τοίνυν μό- 
» - - - ΄ ᾿ - ᾿ 9 5 

νον ἤρκεσε τῷ ϑεῷ τοῦ σώματος ἐπιμεληθῆναι, ἀλλ᾽, ὅπερ 

μέγιστόν ἐστι, καὶ τὴν ψυχὴν κρατίστην τῷ ἀνθρώπῳ ἐνέ- 

φυσε" τίνος γὰρ ἄλλου ζώου ψυχὴ πρῶτα μὲν ϑεῶν, τῶν 

τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα συνταξάντων, ἤσθηται ὅτι εἰσί; 
Ψ » - ΜΝ Ἅ 3΄ "ν Ν, ΄ ΄ 

τί δὲ φῦλον ἄλλο, ἢ ἄνθρωποι, ϑεοὺς ϑεραπεύουσι ; ποία 

δὲ ψυχὴ τῆς ἀνθρωπίνης ἱκανωτέρα προφυλάττεσθαι ἢ 

λιμόν, ἢ δίψος, ἢ ψύχη, ἢ ϑάλπη, ἢ νόσοις ἐπικουρῆσαι, ἢ 

ῥώμην ἀσκῆσαι, ἢ πρὸς μάθησιν ἐκπονῆσαι, ἤ, ὅσα ἂν ἀκού- 
ἊΨ “᾿ ΄ Ω ΄ ᾽ Ν - ᾽ 

σῃ ἢ ἴδῃ ἢ μάθῃ, ἱκανωτέρα ἐστὶ διαμεμνῆσθαι; 14, Οὐ 

γὰρ πάνυ. σοι κατάδηλον, ὅτι παρὰ τὰ ἄλλα ζῶα ὥςπερ 

ϑεοὶ ἄνθρωποι βιοτεύουσι, φύσει καὶ τῷ σώματι καὶ τῇ 

ψυχῇ κρατιστεύοντες; Οὔτε γὰρ βοὸς ἂν ἔχων σῶμα, ἀν- 

θρώπου δὲ γνώμην, ἐδύνατ᾽ ἂν πράττειν, ἃ ἐθούλετο, οὔθ᾽ 
“ - » " Ἅ. , ΄, , δὰ » ἫΝ ΄ 
ὅσα χεῖρας ἔχει, ἄφρονα δ᾽ ἐστί, πλέον οὐδὲν ἔχει" σὺ δέ, 

ὠμφοτέρων τῶν πλείστου ἀξίων τετυχηκώς, οὐκ οἴει σοῦ 

ϑεοὺς ἐπιμελεῖσθαι ; ἀλλ᾽, ὅταν τι ποιήσωσι, νομιεῖς αὖ- 

τοὺς σοῦ φροντίζειν; 15. Ὅταν πέμπωσιν, ὥςπερ σὺ σοὶ 

φὴς πέμπειν αὐτούς, συμθούλους ὃ τι χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ 

“ποιεῖν. Ὅταν δὲ ᾿Αθηνοίωις, ἔφη, πυνθανομένοις τι δια 
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μαντικῆς φράζωσιν, οὗ καὶ σοὶ δοκεῖς φραζειν αὐτούς, οὐδ᾽ 
ὅταν τοῖς "Ἕλλησι τέρατα πέμποντες προσημαίνωσιν, οὐδ᾽ 

ὅταν πᾶσιν ἀνθρώποις ; ἀλλὰ μόνον σὲ ἐξαιροῦντες ἐν ἀμε- 
λείᾳ κατατίθενται; 16. Οἴει δ᾽ ἂν τοὺς ϑεοὺς τοῖς ἀν- 

θρώποις δόξαν ἐμφῦσαι, ὡς ἱκανοί εἰσιν εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν, 
εἰ μὴ δυνατοὶ ἦσαν, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξαπατωμένους 

τὸν πάντα χρόνον οὐδέποτ᾽ ἂν αἰσθέσθαι; Οὐχ ὁρᾷς, ὅτι 

τὰ πολυχρονιώτατα καὶ σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων, πόλεις 

καὶ ἔθνη, ϑεοσεδέστατά ἐστι, καὶ αἱ φρονιμώταται ἡλικίαι 
ϑεῶν ἐπιμελέσταται; 17. ᾽Ὡγαθέ, ἔφη, κατάμαθε, ὅτι καὶ 
ὁ σὸς νοῦς ἐνὼν τὸ σὸν σῶμα, ὅπως βούλεται, μεταχειρίζε- 

ται. Οἴεσθαι οὖν χρὴ καὶ τὴν ἐν παντὶ φρόνησιν τὰ πάν- 
τα, ὕπως ἂν αὐτῇ ἡδὺ ὗ, οὕτω τίθεσθαι, καὶ μὴ τὸ σὸν μὲν 
ὄμμα δύνασθαι ἐπὶ πολλὰ στάδια ἐξικνεῖσθαι, τὸν δὲ τοῦ 
ϑεοῦ ὀφθαλμὸν ἀδύνατον εἶναι ἅμα πάντα ὁρᾶν, μηδὲ τὴν 
σὴν μὲν ψυχὴν καὶ περὶ τῶν ἐνθάδε καὶ περὶ τῶν ἐν Αἰ- 
γύπτῳ καὶ ἐν Σικελίᾳ δύνασθαι φροντίζειν, τὴν δὲ τοῦ 

ϑεοῦ φρόνησιν μὴ ἱκανὴν εἶναι ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσθαι 
18. Ἣν μέντοι, ὥςπερ ἀνθρώπους ϑεραπεύων γιγνώσκεις 

τοὺς ἀντιθεραπεύειν ἐθέλοντας, καὶ χαριζόμενος τοὺς ἀν- 

τιχαριζομένους, καὶ συμδουλευόμενος καταμανθάνεις τοὺς 
φρονίμους, οὕτω καὶ τῶν ϑεῶν πεῖραν λαμδάνῃς ϑεραπεύων, 

εἴ τε σοὶ ϑελήσουσι περὶ τῶν ἀδήλων ἀνθρώποις συμῦου 
λεύειν, γνώσει τὸ ϑεῖον, ὅτι τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ἐστιν, 
ὥςθ' ἅμα πάντα ὁρᾶν, καὶ πάντα ἀκούειν, καὶ πανταχοῦ 
παρεῖναι, καὶ ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσθαι αὑτούς. 9. ᾿Ἐμοὶ 
μὲν ταῦτα λέγων οὐ μόνον τοὺς συνόντας ἐδόκει ποιεῖν, 
ὁπότε ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁρῷντο, ἀπέχεσθαι τῶν ἀνοσίων 

τε καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν, ἀλλὰ καὶ ὁπότε ἐν ἐρημίᾳ εἶεν, 
ἐπείπερ ἡγήσαιντο μηδὲν ἄν ποτε ὧν πράττοιεν, ϑεοὺς 
διαλαθεῖν. 

Β 
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σΕΓΑ ΣΟ Υς 

ΞΒΌΜΜΑΒΥ. 

ΤῊΣ νἱτγίαο οἵ 5βϑ ΠΟ ΤΟΙ 15 σοι θα ρα ο ἴΠ6 (Ο]]ονγ ἢ, στοῦ αβ : 
ΤῊΘ τηδὴ το 18 ἀδβυϊξαίζα οὗ βϑ] Γοοπίτοὶ οδῃ Ὀ6 οἵ πὸ 156 δἰ ἴΠ 6. ἴο Εἶτα- 

ΒΘΙΓ ΟΣ ἴο οἴμιοτβ (ᾧ 1-3) ; πιο  οδῃ ΒΌΘὮ ἃ οπ6 6 δὲ 8}} ρ] θαβίῃηρ' οὐ 80- 

σΘρίδθ]6 ἴῃ [86 ἱπίθσοουγθα οὗ βοοϊθίυ. (ᾧ 4.) 6]  σοπίτγοὶ, ἴῃ ζαοῦ, ἴοττηβ 

[6 Ῥαβὶβ οὗ 811 [86 οἴμοσ νἱγτίαθβ, δῃᾷᾶ οιρῃξ, ἐμογοίοσθ, ἕο θ6 οἂγ ομϊθῦ 

βίαν (ἐ2.), βίποθ υυιτποὰΐ δ τγ δὰ ποιΠοΥ δἰαϊη ἴο ΠΟΥ Ῥγϑοίϊβθ ΔῺΥ 

τὨϊηΡ Ῥτδιβθυγουίην. (ᾧ 5.) 
βοογαῖθϑ ποῦ ΟὔΪν σου θα {15 νἱγίαθ ἴῃ 15 ἀἸἰβοοῦγ 565, θὰξ θα Θτα- 

ΡΠ ρα ἴδ ταοβῦ βυ ΚΙ ΏΡῚν ἴῃ 811 μἰβ νγογὰβ ἀπᾶ δοοηβ. (ᾧ 6.) 

1. Εὶ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια καλόν τε κἀγαθὸν ἀνδρὶ κτὴ- 

μά ἐστιν, ἐπισκεψώμεθα, εἴ τι προὐθίθαζε λέγων εἰς αὐτὴν 

τοιάδε. Ὦ ἄνδρες, εἶ, πολέμου ἡμῖν γενομένου, βουλοί- 

μεθα ἑλέσθαι ἄνδρα, ὑφ᾽ οὗ μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὶ μὲν σωζοί- 

μεθα, τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεθα, ἄρ᾽ ὅντιν᾽ ἂν αἰσθα- 

γνοίμεθα ἥττω γαστρός, ἢ οἴνου, ἢ πόνου, ἢ ὕπνου, τοῦτον 

ἂν αἱροίμεθα; καὶ πῶς ἂν οἰηθείημεν τὸν τοιοῦτον ἢ ἡμᾶς 

σῶσαι, ἢ τοὺς πολεμίους κρατῆσαι; 32. Ἐὲΐ δ᾽ ἐπὶ τελευτῇ 

τοῦ βίου γενόμενοι βουλοίμεθά τῳ ἐπιτρέψαι ἢ παῖδας ἄῤ- 

ῥενας παιδεῦσαι, ἢ ϑυγατέρας παρθένους διαφυλάξαι, ἢ 
χρήματα διασῶσαι, ἃρ᾽ ἀξιόπιστον εἰς ταῦτα ἡγησόμεθα 

τὸν ἀκρατῆ; δούλῳ δ᾽ ἀκρατεῖ ἐπιτρέψαιμεν ἂν ἢ βοσκή- 
ματα, ἢ ταμιεῖα, ἢ ἔργων ἐπίστασιν ; διάκονον δὲ καὶ ἀγο- 
ραστὴν τοιοῦτον ἐθελήσαιμεν ἂν προῖκα λαθεῖν ; 8. ᾿Αλλὰ 

μὴν εἴ γε μηδὲ δοῦλον ἀκρατῆ δεξαίμεθ' ἄν, πῶς οὐκ ἄξιον 

αὐτόν γε φυλάξασθαι τοιοῦτον γενέσθαι; ἹΚαὶ γὰρ οὐχ, 

ὥςπερ οἱ πλεονέκται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα 
ἑαυτοὺς δοκοῦσι πλουτίζειν, οὕτως ὁ ἀκρατὴς τοῖς μὲν ἄλ- 

λοις βλαθερός, ἑαυτῷ δ᾽ ὠφέλιμος, ἀλλὰ κακοῦργος μὲν 

τῶν ἄλλων, ἑαυτοῦ δὲ πολὺ κακουργότερος, εἴ γε κακουρ- 

γότατόν ἐστι μὴ μόνον τὸν οἷκον τὸν ἑαυτοῦ φθείρειν, 

ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. 4. Ἔν συνουσίᾳ δὲ τίς 
ἂν ἡσθείη τῷ τοιούτῳ, ὃν εἰδείη τῷ ὄψῳ τε καὶ τῷ οἴνῳ 

χαίροντα μᾶλλον ἢ τοῖς φίλοις ; ἄρά γε οὐ χρὴ πάντα ἄν 



1.5. δ 6.] ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΑ. 97 

ὅρα, ἡγησάμενον τὴν ἐγκράτειαν ἀρετῆς εἶναι κρηπῖδα, 
ταύτην πρῶτον ἐν τῇ ψυχῇ κατασκευάσασθαι. ὅ. Τίς γὰρ 

ἄνευ ταύτης ἢ μάθοι τι ἂν ἀγαθόν, ἢ μελετήσειεν ἀξιολό- 
γως; ἢ τίς οὐκ ἄν, ταῖς ἡδοναῖς δουλεύων, αἰσχρῶς διατε- 

θείη καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν ; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, νὴ τὴν 

Ἥραν, ἐλευθέρῳ μὲν ἀνδρὶ εὐκτὸν εἶναι, μὴ τυχεῖν δούλου 
τοιούτου, δουλεύοντα δὲ ταῖς τοιαύταις ἡδοναῖς ἱκετεύειν 

τοὺς ϑεούς, δεσποτῶν ἀγαθῶν τυχεῖν οὕτως γὰρ ἂν μό- 

νως ὁ τοιοῦτος σωθείη. 6. Τοιαῦτα δὲ λέγων, ἔτι ἐγκρα- 
τέστερον τοῖς ἔργοις ἢ τοῖς λόγοις ἑαυτὸν ἐπεδείκνυεν " 

οὗ γὰρ μόνον τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν ἐκράτει, ἀλλὰ 
καὶ τῆς διὰ τῶν χρημάτων, νομίζων τὸν παρὰ τοῦ τυχόν. 

τος χρήματα λαμδάνοντα δεσπότην ἑαυτοῦ καθιστάναι 

καὶ δουλεύειν δουλείαν οὐδεμιᾶς ἦττον αἰσγράν. 

ΟΗΑΡΤΕΙΕ ΣΙ. 

ΒΌΜΜΛΕΥ. 

ΤΙΣ οδαρίον οοηξαίην ἐδ δαθσίαροο οὗ ἴδγοο σον οσγβαιίίους Ὀείνγοθα 
βοοτγαξοα αὶ Ααείρθου ἐἶο δορδὶδε : 
ΟΟΝΥΕΉΒΑΤΙΟΝ ΕἼΠστ, Απείρδου, ἱηξοηάϊηρσ ἴο, ςαδὲ τἱάϊσυϊο οὐ το 
ῬΌΠΟκΟΡΌΥ οἵ βουταΐος, αὐὰ ΓΠΟΛΘΌΥ ἄτγανν οΥ̓οΥ δἷ5 ἰοἸίονν οσα αὐἰο Εἰταδο  Γ, 

τοργοδοῖνοα δἷτν υνῖ τς το τοσππποδα αἀπὰ ἀϊδοουγίοτε οἵ ἷ5 τηοάο οἵ "6, απνὰ 
υἷα τακίησς πὸ ἴδο ἴογ δἱ5 ἱπδιγοσιίοοπ, απὰ τοτηαγκα, (αὶ το ΟἾΪΥ Ροκδί δ] 
τοδοῖι οἵ δἰα Ἰαθογα τοῦδέ θῸ ἴο ἴδϑοῦ τοϑῃ ον ἴο Ὀ6 τηΐδογαῦῖο, (ᾧ 1-9. 
βοεταῖον τορι θα ἢ εοἷα δα ἰοϊοννα: 
1, οσ νψϑο ἱτωραγία ρταζοίτουα ἰηπσιγοσείοη ἱπ τηπδίον οἵ δμὲα ονγῷ τἰτηο, 

αὐρὰ ἐαῖκο υβσο διὰ νεῖ νυ θοι μ6 μίοπσον, (ᾧ 4,5.) 

8.Α υἱαίη δὰ αἰτωρίο ἀΐος ἐξ ποῖ οοΐν τοογο οουάασίνο ἰο Βοα ΠΗ, πὰ 
τοῦτο σαν ν ῥγοσυτγοά, ὕς ἰκ αἷδὸ τοῦτο ραϊαζανὶο ἴο το νγίδο τθδὴ ἔθ δὴ αἹ]} 
εἶνο οουῦν ἀΐπίνοα οἵ ε᾿νὸ τέο, (ᾧ δ.) 8.0, ἴσο, τὴ ΟἿ ἴσο οὐὐοοῖ οἵ ατεῖτο 

ἐπ ἴο οοσωΐογασος {δ 6 οἴοοία οἵ οοἱά απὰ μοαξ, αὐὰ ον εἰία ρύγροφο ἔνθ αἰων 
ον ἴε ἰα εἶνο δοίζοτ, (ὁ 6, 7) 
3, ΤΡαῖ τοδὴ νυν }} σνὸτν σἶνο δἰτασο Γ ορ ἴὸ ἴδ ῥ᾽ δασογοι οἵ ἴμο ἐΔΌ]6, οὐ 

το αἰοιίν, οὐ ̓ Πυἰἀίοοαν ἐν ο! κόσῦσσια, νεθοσο Ὀοσοῖω ἐφ ἔτι παν υυῖ τὰ εδίησα 
νυ ίοῖν πος ΟἿ ἀοὶρνε δεΐτι νυ δ 9 ᾿νο τοῦκοα ὑπὸ οἵ (νοτω, δας νυ δον αἷνὸ 
αἴοτά εἶνο ρἱοακίορ Βορο οἵ Ἰακείησ αὐ εγ, Ἐρτ {{ πῦδὸ το οίοο ννθοο εἶνον 
06 υἱνοῖν αὐταίτα ροίπα οἢ νγοἱ!, ἵνονν τοσοῦ τοίου δοϊ κε ουρθι νο ἴο δε] 
νἰ ἵν Ῥοιν οοωφείοαν τὸ δέτωφο Γ οἵ ἱωυρτονίος ἰὼ το μαῖων οἵ νίττασ, παρά 
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Ροτοθῖνεβ {πᾶῦ μ6 15. ᾿πακίηρ ἴΠο56 Ῥθίζευ ἢ Ὑγμοτὰ Π6 αββοοϊαξαβ. 

(6 8,9) 
4. Ταῦ τηδη, τιούθουϑύ, ὙΥ1}} θ6 ἔαγ Ὀδίοσ 8016 ἴο ἀἰβοματρ 86 ἀποα 

15 ἢ Β6 οναϑ ἴο Πἷβ ἔθη δηᾶ Πἷβ σουηΐγυν, σγθο 15 οοηΐθηξ ὑγὶτῃ ΕΠ π|16, 
πὴ Β6 σγο σα ποῦ ᾿ἴνθ δχοθρῦ ἴῃ ἴΠ6 τοϊάβιὶ οἵ σοβεν Ῥγοίαβίοη. "ᾧ 9.) 

δ. Ηαρρίηθ55 4065 ποῦ σοῃβίβῦ ἴῃ ἸαΧΌΤΥ ἃηᾶ τηδϑνβσθησθ ; οἡ {Π6 σοἢ- 

ἔζατν, Π6 ὙγὙ80 βίδηαβ ἴῃ πθϑᾶ οὗ ἴΠ6 ἔδνγαβδῦ ΓΠ]Π558 ΘΟΤλ65 πϑαγοβῦ ἴο ἴῃ 
ἄϊνίηθ ἡδίασθ. (ᾧ 10.) 

ΟΟΝΨΕΚΒΑΤΙΟΝ ΞΈΘΟΝΌ. Οἡ δηοίπου οσοδϑίοῃ, Απερῃοα Πμανίηρ ΤΘ- 

ταϑυκοα τΠαὲ μ6 ἐβουϑηξ ϑοοζαῖθβ ἃ ᾿αβὲ τάδ, ἰηἀθϑᾶ, θαΐ ὈΥ͂ ΠΟ πιθ8ῃ5 8 

ὙΓ156. ΟὯ6 ἴῃ ποῦ γθοθὶνἱηρ ΘΟ ΡΘηβδύϊοη ἴῸγ Ηἷ5 Ἰῃβιγα οὐ οη85 ; 8η8 ταῦ ὈΥῪ 

115 ν ΥῪ οοηάαοῖ, τηογθουθῦ, ἢ6 Ὠϊτηβ 6] νἰγία αν ἀθοϊατοὰ ἔμαὲ τγμαῦ 6 

ἱπηρατεθα νγαὰβ ποῖ ννογί ρυγομαβίηρ (ὁ 11, 19), Θοογαῖθε γϑρὶ θὰ 85 ἔο ]ονν8 : 

ΗΘ ὑγῇῆο 56115 ὶβ νγἰβάοιω ἴου ἃ βιϊραϊαϊβα ρυγῖοθ, βᾺ}}1685 δὰ ἄθσταᾶδβ υνῖ5- 

ἄοπα; Ὑγῃθυθαβ ἢ6 ὑγῆο, Οἢ βθϑί:θ' Δ ΠΥ ΟἿ Ροββθββϑεᾶ οἵ βοοα δ} 1165 θᾶ 

Βοοά Ὠδῦϊνθ ρυϊποῖρ]θβ, θα 65 Ὠΐτὰ Ὑνῖἢ 1Π6 6 550η8 οὗ Πὶβ οὐγῃ νγΊβάοτα 

Δηα Τηᾶῖκα5 Ὠϊθι [α15 ἔγιθ πα, ἀἸβομαγρθϑ ὅπΠ6 ἀαΐν οὗ ἃ βοοᾶ οἰτίΖϑη (ᾧ 13); 
Βηα Β.0 ἢ} ἃ ΟὯΘ ἀδυῖνθβ τοῦθ ἔγαθ ρ᾽θαβαγο ἔγοια ἴῃ 6 ̓Ἰηξθγοοῦγβα οἵ βοοᾶ 
δῖ ηά5, δηὰ ἔγουτα [86 Ῥτόρστθεβ νυν Ὠϊοῖ ΤΠ 6 Ὺ τα κα ἀπᾶοΥ ΐβ σαϊάδησθ ἴῃ ἴῃ 6 

Ρδ[5 οὗ νἱγῖαθ, [Ὡδη ἢ σου] ροββί ον γθοθῖν [τῸΠ] ΔΩ ῬΘΟΌΠΪΕΓΥ ΓΘΟΟΙῚ- 

Ῥθηβθ. (ᾧ 14.) 

ΟΟΝΥΕΆΒΒΑΤΙΟΝ ΤΗΙΚΡ. Αὖὐ ΔῃΟΙΠΘΥ {ἰτ6, οἢ Ὀθἰηθ᾽ ϑ85κθᾶ ὈΚ [6 5816 

ῬΟΥΒΟῺ ΒΟΥ ἰδ Βαρρϑηθᾶ {παῦῷ ἢ6 ῥγοζεββϑθᾶ ἴο τῦδκα οἴμεὺβ 80]6 ἴο ἔϑκθ 

Ραγῦ ἴῃ ρας αθδῖγβ, δας ἴοο πο ραγὲ ἴῃ [6 πὶ Ὠϊταβο]ζ, Θοογαζοβ ΓΘ 68, 

ταῦ ἢ σγῃο ταδάθ ἴδ ὨΪβ βίυαν ἴο Πα ΆΠΠΥ ἃ5 ΤΠΔΗΥ͂ ἃ5 ῬΟΒΒ101]6 ἴο Θησ 850 

ἴῃ [86 τηδηδσθιηθηῦ οὗ {Π6 βίαϊθ, ργονϑά οὗ ὕοῦθ γθϑὶ βϑύνίσθ ἴο [6 βίαΐϊβ 

ἴδῃ 1 μ6 ΠΊΘΥΘΙΥ δαγηθα Ὠἷβ οὐγὰ δἰτθηῦτίοη ἴο ΡΌΡ]1Ο αϑαῖγβ. (ᾧ 15.) 

1. "Αξιον δ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἃ πρὸς ᾿Αντιφῶντα τὸν σοφιστὴν 

διελέχθη, μὴ παραλιπεῖν. Ὃ γὰρ ᾿Αντιφῶν ποτε βουλό- 

μενος τοὺς συνουσιαστὰς αὐτοῦ παρελέσθαι, προςελθὼν τῷ 

Σωκράτει, παρόντων αὐτῶν, ἔλεξε τάδε: 2. Σώκρατες, 

ἐγὼ μὲν ὦμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆ- 

ναι γίγνεσθαι, σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας 

ἀπολελαυκέναι " ζῇς γοῦν οὕτως, ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος 

ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε, σιτία τε σιτῇ καὶ ποτὰ 

πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦ- 

λον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ϑέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε 

καὶ ἀχίτων διατελεῖς. 8. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμθά- 

νεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει, καὶ κεκτημένους ἐλευθε- 

ριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. ἘΠ οὖν, ὥςπερ καὶ τῶν 

ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν 
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ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νό- 
αἰζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι. 4. Καὶ ὁ Σωκράτης 
πρὸς ταῦτα εἶπε" Δοκεῖς μοι, ἔφη, ὦ ᾿Αντιφῶν, ὑπειληφέ- 

ναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥςτε πέπεισμαι, σὲ μᾶλλον ἀπο- 

θανεῖν ἂν ἑλέσθαι, ἢ ζὴν ὥςπερ ἐγώ. 1θι οὖν, ἐπισκεψώ.- 
μεθα, τί χαλεπὸν ἤσθησαι τοὐμοῦ βίου. δ. Πότερον, ὅτι 

τοῖς μὲν λαμδάνουσιν ἀργύριον ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπεργά 
ζεσθαι τοῦτο, ἐφ᾽ ᾧ ἂν μισθὸν λαμθάνωσιν, ἐμοὶ δὲ μὴ λαμ- 

δάνοντι οὐκ ἀνάγκη διαλέγεσθαι, ᾧ ἂν μὴ βούλωμαι; ἢ 
τὴν δίαιτάν μου φαυλίζεις, ὡς ἦττον μὲν ὑγιεινὰ ἐσθίοντος 
ἐμοῦ ἢ σοῦ, ἦττον δὲ ἰσχὺν παρέχοντα ; ἢ ὡς χαλεπώτερα 
πορίσασθαι τὰ ἐμὰ διαιτήματα τῶν σῶν, διὰ τὸ σπανιώτερά 

τε καὶ πολυτελέστερα εἶναι; ἢ ὡς ἡδίω σοί, ἃ σὺ παρα- 

σκευάζει, ὄντα, ἢ ἐμοὶ ἃ ἐγώ ; Οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι ὁ μὲν ἥδιστα 
ἐσθίων ἥκιστα ὄψου δεῖται, ὁ δὲ ἥδιστα πίνων ἥκιστα τοῦ 

μὴ παρόντος ἐπιθυμεῖ ποτοῦ; 6. Τά γε μὴν ἱμάτια οἷσθ᾽ 
ὅτι οἱ μεταδαλλόμενοι ψύχους καὶ ϑάλπους ἕνεκα μετα- 
ῥάλλονται, καὶ ὑποδήματα ὑποδοῦνται, ὅπως μὴ διὰ τὰ 

λυποῦντα τοὺς πόδας κωλύωνται πορεύεσθαι" ἤδη οὖν 

ποτε ἤσθου ἐμὲ ἢ διὰ ψῦχος μᾶλλόν του ἔνδον μένοντα, ἢ 
διὰ ϑάλπος μαχόμενόν τῳ περὶ σκιᾶς, ἢ διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς 

πόδας οὗ βαδίζοντα, ὅπου ἂν βούλωμαι; . Οὐκ οἷσθ᾽ 
ὅτε οἱ φύσει ἀσθενέστατοι τῷ σώματι, μελετήσαντες, τῶν 
ἰσχυροτάτων ἀμελησάντων κρείττους τε γίγνονται πρὸς 
ἂν μελετῶσι, καὶ ῥᾷον αὐτὰ φέρουσιν, ἐμὲ δὲ ἄρα οὐκ οἴει 
τῷ σώματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα μελετῶντα καρτερεῖν 
πάντα ῥᾷον φέρειν σοῦ μὴ μελετῶντος; 8, Τοῦ δὲ μὴ 

δουλεύειν γαστρί, μηδὲ ὕπνῳ, καὶ λαγνείᾳ, οἴει τι ἄλλο 
αἰτιώτερον εἶναι, ἢ τὸ ἕτερα ἔχειν τούτων ἡδίω, ἃ οὐ μό- 
νον ἐν χρείᾳ ὄντα εὐφραίνει, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδας παρέχοντα 
ὠφελήσειν ἀεί; Καὶ μὴν τοῦτό γε οἶσθα, ὅτι οἱ μὲν οἱό- 

μένοι μηδὲν εὖ πράττειν οὐκ εὐφραίνονται, οἱ δὲ ἡγούμε- 

γοι καλῶς προχωρεῖν ἑαυτοῖς ἢ γεωργίαν, ἢ ναυκληρίαν, ἢ 

ἀλλ᾽ ὃ τι ἂν τυγχάνωσιν ἐργαζόμενοι, ὡς εὖ πράττοντες 
εὑὐφραίνονται. 9, Οἴει οὖν ἀπὸ πάντων τούτων τοσαύτην 
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ἡδονὴν εἷναι, ὅσην ἀπὸ τοῦ ἑαυτόν τε ἡγεῖσθαι βελτίω γί- 

γνεσθαι, καὶ φίλους ἀμείνους κτᾶσθαι; ᾿Εγὼ τοίνυν δια- 

τελῶ ταῦτα νομίζων. ᾽Εὰν δὲ δὴ φίλους ἢ πόλιν ὠφελεῖν 

δέῃ, ποτέρῳ ἡ πλείων σχολὴ τούτων ἐπιμελεῖσθαι, τῷ, ὡς 

ἐγὼ νῦν, ἢ τῷ, ὡς σὺ μακαρίζεις, διαιτωμένῳ ; στρατεύοιτο 

δὲ πότερος ἂν ῥᾷον, ὃ μὴ δυνάμενος ἄνευ πολυτελοῦς διαί- 

της ζῆν, ἢ ᾧ τὸ παρὸν ἀρκοίη ; ἐκπολιορκηθείη δὲ πότερος 

ἂν ϑᾶττον, ὁ τῶν χαλεπωτάτων εὑρεῖν δεόμενος, ἢ ὁ τοῖς 

ῥάστοις ἐντυγχάνειν ἀρκούντως χρώμενος; 10. ἜΒοικας, 

ὦ ᾿Αντιφῶν, τὴν εὐδαιμονίαν οἰομένῳ τρυφὴν καὶ πολυτέ- 

λειαν εἶναι" ἐγὼ δὲ νομίζω τὸ μὲν μηδενὸς δέεσθαι, ϑεῖον 

εἶναι, τὸ δ' ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου, καὶ τὸ μὲν 

ϑεῖον, κράτιστον, τὸ δὲ ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου, ἐγγυτάτω 

τοῦ κρατίστου. 

11. Πάλιν δέ ποτε ὁ ᾿Αντιφῶν διαλεγόμενος τῷ Σωκρά- 

τει. εἶπεν" Ὦ Σώκρατες, ἐγώ τοι σὲ μὲν δίκαιον νομίζω, 

σοφὸν δὲ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. Δοκεῖς δέ μοι καὶ αὐτὸς τοῦτο 

γιγνώσκειν - οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας ἀργύριον πράττει" 

καίτοι τό γε ἱμάτιον, ἢ τὴν οἰκίαν, ἢ ἄλλο τι, ὧν κέκτησαι, 
νομίζων ἀργυρίου ἄξιον εἶναι, οὐδενὲ ἂν μὴ ὅτι προῖκα 

δοίης, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔλαττον τῆς ἀξίας λαθών. 132. Δῆλον δή, 

ὅτι, εἰ καὶ τὴν συνουσίαν ᾧου τινὸς ἀξίαν εἷναι, καὶ ταύ- 

της ἂν οὐκ ἔλαττον τῆς ἀξίας ἀργύριον ἐπράττου. Δίκαιος 

μὲν οὖν ἂν εἴης, ὅτε οὐκ ἐξαπατᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ, σοφὸς δὲ 

οὐκ ἄν, μηδενός γε ἄξια ἐπιστάμενος. 18. Ὁ δὲ Σωκράτης 

πρὸς ταῦτα εἷπεν-  Αντιφῶν, παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται, τὴν 

ὥραν καὶ τὴν σοφίαν, ὁμοίως μὲν καλόν, ὁμοίως δὲ αἰσχρόν, 

διατίθεσθαι εἷναι" ἐάν τις, ὃν ἂν γνῷ καλόν τε κἀγαθὸν 

ἐραστὴν ὄντα, τοῦτον φίλον ἑαυτῷ ποιῆται, σώφρονα νομί- 

ζομεν" καὶ τὴν σοφίαν τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ 

πωλοῦντας, σοφιστὰς ἀποκαλοῦσιν, ὅςτις δέ, ὃν ἂν γνῷ 

εὐφυᾶ ὄντα, διδάσκων ὅ τι ἂν ἔχῃ ἀγαθόν, φίλον ποιεῖται, 

τοῦτον νομίζομεν, ἃ τῷ καλῷ κἀγαθῷ πολίτῃ προτήκει, 

ταῦτα ποιεῖν. 14. Ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτός, ὦ ᾿Αντιφῶν, 

ὥςπερ ἄλλος τις, ἢ ἕππῳ ἀγαθῷ, ἢ κυνί, ἢ ὄρνιθι ἥδεται 
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οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαθοῖς - καί, ἐάν τι 
σχῶ ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι, παρ᾽ ὧν ἂν 
ἡγῶμαι ὠφελήσεσθαί τε αὐτοὺς εἰς ἀρετήν. Καὶ τοὺς ϑη- 

σαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὺς ἐκεῖνοι κατέλεπον 
ἐν βιδλίοις γράψαντες, ἀνελίττων, κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις 

διέρχομαι, καί, ἄν τε ὁρῶμεν ἀγαθόν, ἐκλεγόμεθα, καὶ μέγα 

νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. Ἔμοι 
μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι ἐδόκει αὐτός τε μακάριος εἶναι, καὶ 
τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ καλοκἀγαθίαν ἄγειν. 

15. Καὶ πάλιν ποτὲ τοῦ ᾿Αντιφῶντος ἐρομένου αὐτόν, 
πῶς ἄλλους μὲν ἡγεῖται πολιτικοὺς ποιεῖν, αὐτὸς δὲ οὐ 

πράττει τὰ πολιτικά, εἴπερ ἐπίσταται; ἹἸοτέρως δ᾽ ἄν, 
ἔφη, ὦ ᾿Αντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτικὰ πράττοιμι, εἰ μόνος 
αὐτὰ πράττοιμι, ἢ εἰ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς πλείστους ἱκανοὺς 
εἶναι πράττειν αὐτά; 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΓΥἹ1Ι. 

ΒΌΜΜΑΆΈΥ. 

ἵκ υὐΐε οπερίοεν νγὸ ἀγὸ ἰηίουτησὰ ἴη Ὑγμδξ ὑγὰν βοσγαΐοα ἱποϊξοα δα 

δἰοινάα ἴο ἴαν αοίάθ δ] δαθίςα οἵ ἀστορπῦσο αηὰ νδηΐεν, απὰ αἰξονὰ δοὶ οἷν 
"0 ὕνο ρμγασείοο οἵ νἱσῖαο, Το ἀγρυταδηξςα σπιρίον δὰ ὉῪ ἰπι υν ει εὐΐα νον 
τΔΥ 6 δυτητηδὰ Ἂρ 5 ζοἸϊοννα: 

Τῦο θοδὲ νγᾶν οἵ οσοιαίης διυιίποηξ '5, ἴῃ νυ βδΐονυοσ νοσδείοσι ΟὯ6 ΤΡΔῪ 
υεΐκει Ὁ ἀρρευγ καροτίογ, τὸ 86 ἴῃ ἔππὲ δοΐπα!ν δαροτίοτ, Ἐοτ, ἱζ αὶ Ῥογβοῦ 
Ῥὸ ποξ ἱπείτωδίο Υ αοηααίηξοά υνῖτἢ αὶ μαγεσαϊαγ τὲ, θὰΣ ροβοβα οὨἱν' ἃ δὰ- 
Ῥουβοῖαὶ αοηυκίηξαπσο υν τὴ τ δατηο, (δ δὲ ἰράἐν σα], νυ δ ἃ ἐσΐαὶ ἐς δο- 

ταΠν ππκᾶδ οἵ δα οί εν, Ὑγ] πος ΟἿ ἴπσοον πο ἀΐαστασο οἵ Βείΐηρ' πὴ 
οιωρν νῬγοίσοδον, θὰς νυ} μανὸ ὑγονοὰ α δοῦτγοο οἵ ἰπίυγυ ἴο ἔθοκο νυ θὸ 
οὗνο καδοτοά ἐἰνοτηδοῖνου ἴὸ θ6 ἀοοοίνοά αρὰ ἱπηροποὰ ὕροῦ Ὁ ΐπ,, 

1. ᾿Επισκεψώμεθα δέ, εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς 

συνόντας, ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι προέτρεπεν" ἀεὶ γὰρ ἔλε. 

γεν, ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπ᾽ εὐδοξίᾳ, ἢ δι᾽ ἧς ἄν τις 
ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. Ὅτι δ᾽ ἀλη- 

θὴ ἔλεγεν, ὧδε ἐδίδασκεν. ὃ. ᾿Ενθυμώμεθα γάρ, ἔφη, εἰ 
τις, μὴ ὧν ἀγαθὸς αὐλητής, δοκεῖν βούλοιτο, τί ἂν αὐτῷ 

ποιητέον εἴη; ἄο᾽ οὐ τὰ ἔξω τῆς τέχνης μιμητέον τοὺς 
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ἀγαθοὺς αὐλητάς ; ἹΚαὶ πρῶτον μέν, ὅτι ἐκεῖνοι σκεύη τε 

καλὰ κέκτηνται, καὶ ἀκολούθους πολλοὺς περιάγονται, καὲ 
τούτῳ ταῦτα ποιητέον ἔπειτα, ὅτι ἐκείνους πολλοὶ ἐπαι- 
γοῦσι, καὶ τούτῳ πολλοὺς ἐπαινέτας παρασκευαστέον. 

᾿Αλλὰ μὴν ἔργον γε οὐδαμοῦ ληπτέον, ἢ εὐθὺς ἐλεγχθή- 
σεται γελοῖος ὦν, καὶ οὐ μόνον αὐλητὴς κακός, ἀλλὰ καὶ 

ἄνθρωπος ἀλαζών. Καίτοι πολλὰ μὲν δαπανῶν, μηδὲν δὲ 

ὠφελούμενος, πρὸς δὲ τούτοις κακοδοξῶν, πῶς οὐκ ἐπιπό- 

νως τε, καὶ ἀλυσιτελῶς, καὶ καταγελάστως βιώσεται; 83. 

Ὥς δ᾽ αὔτως, εἴ τις βούλοιτο στρατηγὸς ἀγαθός, μὴ ὦν, 

φαίνεσθαι, ἢ κυθερνήτης, ἐννοῶμεν, τί ἂν αὐτῷ συμθαίνοι. 

ἾΑρ᾽ οὐκ ἄν, εἰ μέν, ἐπιθυμῶν τοῦ δοκεῖν ἱκανὸς εἶναι ταῦτα 

πράττειν, μὴ δύναιτο πείθειν, ταύτῃ λυπηρόν ; εἰ δὲ πεί- 

σειεν, ἔτι ἀθλιώτερον ; Δῆλον γάρ, ὅτι κυθερνᾶν τε κατα- 

σταθεὶς ὁ μὴ ἐπιστάμενος, ἢ στρατηγεῖν, ἀπολέσειεν ἂν οὺὃς 
ἥκιστα βούλοιτο, καὶ αὐτὸς αἰσχρῶς τε καὶ κακῶς ἀπαλ- 

λάξειεν. 4. 'Ὡςαύτως δὲ καὶ τὸ πλούσιον, καὶ τὸ ἀνδρειον, 

καὶ τὸ ἰσχυρόν, μὴ ὄντα, δοκεῖν ἀλυσιτελὲς ἀπέφαινε " 

προςτάττεσθαι γὰρ αὐτοῖς ἔφη μείζω, ἢ κατὰ δύναμιν, καὶ 

μὴ δυναμένους ταῦτα ποιεῖν, δοκοῦντας ἱκανοὺς εἷναι, 

συγγνώμης οὐκ ἂν τυγχάνειν. ὅ. ᾿Απατεῶνα δ᾽ ἐκάλει οὐ 
μικρὸν μέν, εἴ τις ἀργύριον, ἢ σκεῦος παρά του πειθοῖ λα- 

θὼν ἀποστεροίη, πολὺ δὲ μέγιστον, ὕςτις μηδενὸς ἄξιος ὧν 

ἐξηπατήκει, πείθων, ὡς ἱκανὺς εἴη τῆς πόλεως ἡγεῖσθαι. 

Ἐμοὶ μὲν οὖν ἐδόκει καὶ τοῦ ἀλαζονεύεσθαι ἀποτρέπειν 
τοὺς συνόντας τοιάδε διαλεγόμενος. 
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5ΟΟΘΟΒΑΤΕ  ϑ. 

ΒΟΟΚΊΤΙ 

ΘΟ ΑΡΈΙΉ, ἃ, 

ΒΌΜΜΑΕΥ. 

Ββοσπατεα, δανίηρ δυδροοϊοὰ ἐἰαξ αὶ οοτίαίη νοϊαρίθαγν, πατηοᾶ Ατὶ δεῖν. 
ΡΌ5, νγαβ ἀσπβίγους οἵ δησαρίοςσ ἴῃ {Π᾽)6 τηπηδσοιηθηξ οἵ ρα ΐο αθδαῖτα, ρτον ον 

ἴο δίαι δας δ ὑγβο ουϊτῖναίοβ ΒΌ ἢ. ἀπ ἱπιοπίίου οαρῆς ἤγβὲ οἵ 4}} ἴο Β6 
ρον δέγίος δεῖ Γοοηῖτοί, ᾿οβῖ, αἰυτοά Ὁν τ οἰναγτωβ οἵ ρίδαβυτγο, δηὰ ἀΐ5- 

κυπίοά δὲ {6 δατῦο {ἰπηθ ὈῪ ἔρ᾽6 ἴο1] πὰ [αεῖσοθ οἵ Ρα  ]᾽ο αὔδαῖγα, Β6 σῶδυ 
γον στεογοδηξ ἴὸ ἷα ἀυῖν, (ὁ 1-7. 

Οα Ατίσερρακ' μανίησ οοηΐοαδοῖ, Βονγονογ, ἔπαξ Ηἷς ἰηοϊ παείους ἀϊὰ ποῖ 

Ιοαὰ δΐπν ἴο ρα δὶς αὐὔαῖγα θὰξ ἴοὸ πῇ ἱπασεῖνο απὰ ρ᾽ϑαβαγαδ]ο οχίδίδωσθ 
(6 8, 9), βοογαῖοα κιαγία αὶ πον ἰπηαΐγΥ, ΠατηοΙν, νυν δἰ οὦ οὔ εἶο ἔννο Ἰδαὰ Βαρ- 
Ρἷον ἵνος, {ον ννθο σουτηαηά, οὐ ΠΟῪ ὙνθῸ ἄγ δυ δ οϊοὰ ἴο τ86 οοτητοαπὰ 

οἵ οἴἶνοτα; ἴῃ οἴδνοῦ υγογάβ, τηαδίογβ οὐ δίηνεβ, (ᾧ 10.) Ατίβεῖρρυπ, ονν 
ὄνογ, ἀδοίαγου τας πὸ Εἴτα οῖ Γ νεῖ δθοα ποῖτθον ἴο οοτηπηαηᾷ κ5 ἃ τηαδίοτ ΠΟΥ 

ἴο βογνὸ ὅδ ἃ κ'ανο, Ὀὺξ ἴο ὕ6 ἴγϑο, βίωσο ἴγοθάοχω ἱβ ἴθ 6 βατὰ {δας τοοδὲ οὔ 
ΝΑ] Ισαδα ἴο αὶ ΠαΡΡῪ οχϊβίσησο, (ᾧ 11.) Βοοτγαῖοβ τβογοαρου ὑγοσοοὰβ ἴὸ 
φἴνονν (δαὶ ἰγοοάοι, ἴω τ δοῦδοὸ ἴω νυν πίον Ατίβεῖρραα υπάογεῖαηάδα τ 6 

ἕοττω, ἱα πὲ νγατ νυν τ ἴδ ἤγπξ ρτϊποῖρ! δας οὔ απηδη δοσίσευ, ἴῃ νυν μίοῖ δἔπτο 
εὔνο οονόϊ τίου οἵ οἰκνοτ σον στοίοσ οὐ θοΐηρ κονογοσὰ ἱπ ἃ ὨσοσππαγΥ ΟὯ6 ; 

περὰ εἰνας 6 υνθο δ ἀπνν ἡ! ἰορ τὸ κοθπις τὸ εἰὶα οορά εἰ γὼ εἰεδοσ ἰὼ ραδὶΐο 
οΥ ρτίναϊο Πἶἴσ, ἰκ συ δος Δ} σοι ρα! !οὦ Ὀγ τὸ τῆῦγο ρονγογίαὶ ἰο 866, ας ἰξ 
ὑγόγο, ἴο κἴανογυ ἴον τοίαμο. (ᾧ 19,13. 

ὉΡβοη Ατίκείρρον, υρου εἰνΐία, Ῥνοΐης, δε} ον Πρ’ ἰοὸ γἱ᾽οἱά ἐμ μοΐης 

ἀοοϊαγοὰ τας μΒῪ οοηδησά τη μοἴ τὸ πὸ οπο οοζητοην σα! ἢ, ας τον 
αἴρους δα α εἰκίχου οἵ {δνο νυηνΉοτὶ ὁ, βοσγαΐου ὑγοοσοάκ ἴο θονν θοιὰ εἶνο οὐ 

ἀκηρκοτα τὐπὲ τπγοδίση Βίτλ γθο Κοορα τοκτωΐηρ ἔγοι ἰαμὰ ἴο Ἰανὰ, ατνὰ 
ἀκρδοία!γ εἴνο τἱακς νυ μον Βὸ τὴν οἵ {απο ἰπξο αἴανογυ ; ἴω νυ μον αἔαίο, 
πα βοοταῖοι σχρίαϊον το δΐτα, ἃ Ρόγβοο κὸ Αὐίδείρρυν, νεθο υυΐοῦον τὸ ἀο 
ποι ήίης, αὐὰ γοῖ σχροοῖν ἰο ἀο νγο!, ἱα ἀσαὶς νυν αἴον ἃ ὙΟΓΥῪ σΌΠΤΩΔΡΥ 
[εϊίου. (14.-16) 

Αἱ σοφία, ἀγίνσο ἴο σχιγοπίεν, Ατἰκείρραν οδαγκον θθονο τῆθὸ σηβακο 

Β2 
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τὰ Ῥὰ :Ἰῖς αθαῖγ 5 νυ Ἱ τ [0]1ν, ἴῃ νοὶ αν [Κη 5 ἀρΡΟῚ ΠΟ ΒΝ 65 ἃ 18 00- 

τοαβ δῃα δηπουΐηρ ἴαβια (ὁ 17); νυ ΥΘ ΡΟ. ϑοοσγαῖοβ ργοσοθαβ 0 ΒΟΥ 

ἴτω ἔπαῦ [ΠΘγΘ 15 ἃ υνῖάθ αἰ θγθηοθ θθῦνν θθὴ ἔΠο56 νυν 0 ἸΆ θοΥ νοΪ ὨΓΑΥΊΪΥ, 

ἃπα {Π056 γιὸ ἰαΌΟΥ Ὀθοδαβθ σουρο θα 5ὸ ἴο ἄο: {πᾶὺ 106 ΤὈΥΓΏΘΥ ΤΩΒΥ͂ 

ἀρβίβῦ ὑπ ονοΥ ΠΟΥ Ρ]οάβ6, Ὀὰῦ ἴπ6 Ἰαΐζου ποῦ: δὰ {ὑπαῦ [Π6 ἴουτΏΘΓ, 

ΤΩΟΥΘΟΥ ΘΥ, ΠαΘΥΡῸ 811] ἸαθοΥβ. ΟΠ υα ̓ν, ὈΟυ ἔποπα [Π6 ΘΟ βοϊοΒη 6585 οὗ 
ἀοϊηρ νυ μαῦ 15 τἰσοῦ πα σοοᾶ ἴῃ 056], δηα του [6 ργοβρϑοῦ οἵ θυθῃξα δ 
τοοθῖντϊηρ ἃ ΥἹοἢ ΓΘοοιρΡΘη56 ἰϊΌτα οὐμοΥβ. (ᾧ 17-19). Απᾶᾷ, Ὀοβᾶθ5, ἃ Πρ 

ΟΥ̓ Ἰῃἀο]θὴξ θὐουθθηῦ ἴα σοηἀαοῖνο ἴο ὨΘΔ]Ὸ ποῖ το. οἵ Βοάν ποὺ οὗ ταϊηᾷ, 

ὙΠ οΥΘα5 δοῦν οχϑυίοη, νυ ῃθῦηθυ σουροῦθ αὶ οὐ 6] θοῦ], αἰνν αν ᾿Θδα5 

τὸ {6 παρρίθϑῦ γϑβαῖβ; Ὁ θαὶηρ ἃ νυν 6}1-Θβ ὈΠ 564 γὰ]6 1Παῦ {Π6 σοῦβ βῖνο 
πού ας σοοά ἀηΐο τπουῦα]5. νυ ποὺ ῦ ἸΆ θοῦ πὰ σατο. βοογαΐθβ ἔθ βιοννβ, 

οι Ὀν τη6 τοβεϊμηοην οἵ ροθῖβ (ᾧ 30), αῃὰ ταῦ οἵ Ῥγοάϊοιβ, αἶβο, ἴῃ Εἷ5 

ΘΔ ἃ] ἀροϊοσαθ γοβρθούϊηρ [Π6 “ ΟΠοῖοθ οἵ Η θυοιϊοβ," ὑπαῦ ἔγαθ Βαρρὶ- 

Ὧ655 οδ ΟὨΪΥ θ6 οὈΐαϊηθα ὈΝ ἃ ἔθιιρογαΐθ δηἃ υἱγῦα ουβ σᾶτθοσ. (ᾧ 931-94. 

1. ἜΔΟΚΕΙ δέ μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν τοὺς 

συνόντας ἀσκεῖν ἐγκράτειαν πρὸς ἐπιθυμίαν βρωτοῦ, καὶ 

ποτοῦ, καὶ ὕπνου, καὶ ῥίγους, καὶ ϑάλπους, καὶ πόνου. 

Τνοὺς δέ τινα τῶν συνόντων ἀκολαστοτέρως ἔχοντα πρὸς 

τὰ τοιαῦτα, Ἐῤπέ μοι, ἔφη, ὦ ᾿Αρίστιππε, εἰ δέοι σε παι- 
δεύειν παραλαθόντα δύο τῶν νέων, τὸν μέν, ὅπως ἱκανὸς 

ἔσται ἄρχειν, τὸν δέ, ὅπως μηδ᾽ ἀντιποιήσεται ἀρχῆς, πῶς 
ἂν ἑκάτερον παιδεύοις; Βούλει σκοπῶμεν ἀρξάμενοι ἀπὸ 

τῆς τροφῆς, ὥςπερ ἀπὸ τῶν στοιχείων; ἹΚαὶ ὁ ᾿Αρίστιππος 

ἔφη Δοκεῖ γοῦν μοι ἡ τροφὴ ἀρχὴ εἷναι" οὐδὲ γὰρ ζῴη γ᾽ 
ἄν τις, εἰ μὴ τρέφοιτο. 3. Οὔκουν τὸ μὲν βούλεσθαι σίτου 
ἅπτεσθαι, ὅταν ὥρα ἥκῃ, ἀμφοτέροις εἰκὸς παραγίγνεσθαι ; 

Εἰκὸς γάρ, ἔφη. Τὸ οὖν προαιρεῖσθαι τὸ κατεπεῖγον μᾶλ- 

λον πράττειν, ἢ τῇ γαστρὶ χαρίζεσθαι, πότερον ἂν αὐτῶν 

ἐθίζοιμεν; Τὸν εἰς τὸ ἄρχειν, ἔφη, νὴ Δία, παιδευόμενον, 

ὕπως μὴ τὰ τῆς πόλεως ἄπρακτα γίγνηται παρὰ τὴν ἐκεί- 

νου ἀρχήν. Οὔκουν, ἔφη, καὶ ὅταν πιεῖν βούλωνται, τὸ 

δύνασθαι διψῶντα ἀνέχεσθαι τῷ αὐτῷ προςθετέον; Πάνυ 

μὲν οὖν, ἔφη. 3. Τὸ δὲ ὕπνου ἐγκρατῆ εἶναι, ὥςτε δύνα- 
σθαι καὶ ὀψὲ κοιμηθῆναι καὶ πρωὶ ἀναστῆναι, καὶ ἀγρυπ- 

νῆσαι, εἴ τι δέοι, ποτέρῳ ἂν προςθείημεν ; Καὶ τοῦτο, ἔφη, 
τῷ αὐτῷ. Τί δέ; ἔφη, τὸ ἀφροδισίων ἐγκρατῆ εἶναι, ὥςτε 

μὴ διὰ ταῦτα κωλύεσθαι πράττειν, εἴ τι δέοι; ἹΚαὶ τοῦτο, 
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ἔφη, τῷ αὐτῷ. Τί δέ; τὸ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἀλλ᾽ 

ἐθελοντὴν ὑπομένειν, ποτέρῳ ἂν προςθείημεν; αὶ τοῦτο, 

ἔφη, τῷ ἄρχειν παιδευομένῳ. ὙΨί δέ; τὸ μαθεῖν, εἴ τι ἐπι- 
τήδειόν ἐστι μάθημα πρὸς τὸ κρατεῖν τῶν ἀντιπάλων, πο- 
τέρῳ ἂν προςεῖναι μᾶλλον πρέποι; Πολύ, νὴ Δί᾽, ἔφη, τῷ 
ἄρχειν παιδευομένῳ - καὶ γὰρ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὄφελος 

ἄνευ τῶν τοιούτων μαθημάτων. 4. Οὔκουν ὁ οὕτω πετται- 
δευμένος ἧττον ἂν δοκεῖ σοι ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων, ἢ τὰ 
λοιπὰ ζῶα, ἁλίσκεσθαι ; τούτων γὰρ δήπου τὰ μὲν γαστρὶ 
δελεαζόμενα, καὶ μάλα ἔνια δυςωπούμενα, ὅμως τῇ ἐπιθυ- 
μίᾳ τοῦ φαγεῖν ἀγόμενα πρὸς τὸ δέλεαρ, ἁλίσκεται, τὰ δὲ 
ποτῷ ἐνεδρεύεται. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὔκουν καὶ ἄλλα 
ὑπὸ λαγνείας, οἷον οἵ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, τοῖς ϑη- 

ράτροις ἐμπίπτουσι ; Συνέφη καὶ ταῦτα. δ. Οὔκουν δοκεῖ 
σοι αἰσχρὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ταὐτὰ πάσχειν τοῖς ἀῴφρονε 
στάτοις τῶν ϑηρίων ; ὥςπερ οἱ μοιχοὶ εἰςέρχονται εἰς τὰς 
εἷρκτάς, εἰδότες ὅτι κίνδυνος τῷ μοιχεύοντι, ἅ τε ὁ νόμος 
ἀπειλεῖ, παθεῖν, καὶ ἐνεδρευθῆνα:, καὶ ληφθέντα ὑδρισθῆναι" 

καὶ τηλικούτων μὲν ἐπικειμένων τῷ μοιχεύοντι κακῶν τε 
καὶ αἰσχρῶν, ὅμως εἰς τὰ ἐπικίνδυνα φέρεσθαι, ἄρ᾽ οὐκ ἤδη 
τοῦτο παντάπασι κακοδαιμονῶντός ἐστιν; Ἔμοιγε δοκεῖ, 
ἔφη. 6. Τὸ δὲ εἶναι μὲν τὰς ἀναγκαιοτάτας πλείστας 
πράξεις τοῖς ἀνθρώποις ἐν ὑπαίθρῳ, οἷον τάς τε πολεμικάς, 

καὶ τὰς γεωργικάς, καὶ τῶν ἄλλων οὗ τὰς ἐλαχίστας, τοὺς 

δὲ πολλοὺς ἀγυμνάστως ἔχειν πρός τε ψύχη καὶ ϑάλπη, οὐ 
δοκεῖ σοι πολλὴ ἀμέλεια εἶναι; Συνέφη καὶ τοῦτο. Οὔκ- 
οὖν δοκεῖ σοι τὸν μέλλοντα ἄρχειν ἀσκεῖν δεῖν καὶ ταῦτα 

εὐπετῶς φέρειν; Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. Ἴ. Οὔκουν, εἰ τοὺς 

ἐγκρατεῖς τούτων ἁπάντων εἰς τοὺς ἀρχικοὺς τάττομεν, 

τοὺς ἀδυνάτους ταῦτα ποιεῖν εἰς τοὺς μηδ᾽ ἀντιποιησομέ- 
νους τοῦ ἄρχειν τάξομεν; Συνέφη καὶ τοῦτο. Τί οὖν; 
ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑκατέρου τοῦ φύλου τὴν τάξιν οἷσθα, 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεσκέψω, εἷς ποτέραν τῶν τάξεων τούτων σαυ- 

τὸν δικαίως ἂν τάττοις; 8. "Ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ 'Ἀρίστιππος" 
καὶ οὐδαμῶς γε τάττω ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλο- 
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μένων τάξιν. Καὶ γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ἄφρονος ἀνθρώπου 

εἷναι τό, μεγάλου ἔργον ὄντος τοῦ ἑαυτῷ τὰ δέοντα παρα- 

σκευάζειν, μὴ ἀρκεῖν τοῦτο, ἀλλὰ προςαναθέσθαι τὸ καὶ 

τοῖς ἄλλοις πολίταις, ὧν δέονται, πορίζειν - καὶ ἑαυτῷ μὲν 

πολλά, ὧν βούλεται,ἐλλείπειν, τῆς δὲ πόλεως προεστῶτα, 

ἐὰν μὴ πάντα, ὕσα ἡ πόλις βούλεται, καταπράττῃ, τούτου 
δίκην ὑπέχειν, τοῦτο πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη ἐστί; 9. 

Καὶ γὰρ ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις τοῖς ἄρχουσιν, ὥςπερ ἐγὼ τοῖς 

οἰκέταις, χρῆσθαι. ᾽γώ τε γὰρ ἀξιῶ τοὺς ϑεράποντας 

ἐμοὶ μὲν ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια παρασκευάζειν, αὐτοὺς δὲ 

μηδενὸς τούτων ἅπτεσθαι" αἵ τε πόλεις οἵονται χρῆναι 

τοὺς ἄρχοντας ἑαυταῖς μὲν ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ πορίζειν, 

αὐτοὺς δὲ πάντων τούτων ἀπέχεσθαι. ᾿Εγὼ οὖν τοὺς μὲν 

βουλομένους πολλὰ πράγματα ἔχειν αὑτοῖς τε καὶ ἄλλοις 

παρέχειν, οὕτως ἂν παιδεύσας εἰς τοὺς ἀρχικοὺς καταστή- 

σαιμι ἐμαυτὸν τοίνυν τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ἡ 

ῥᾷστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν. 10. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" 

Βούλει οὖν καὶ τοῦτο σκεψώμεθα, πότεροι ἥδιον ζῶσιν, οἱ 
ἄρχοντες, ἢ οἱ ἀρχόμενοι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πρῶτον 
μὲν τοίνυν τῶν ἐθνῶν, ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, ἐν μὲν τῇ ᾿Ασίᾳ 

Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν, ἄρχονται δὲ Σύροι, καὶ Φρύγες, καὶ 

Λυδοί: ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ, Σκύθαι μὲν ἄρχουσι, Μαιῶται δὲ 

ἄρχονται" ἐν δὲ τῇ Λιθύῃ, Καρχηδόνιοι μὲν ἄρχουσι, Λί- 

ὄνες δὲ ἄρχονται. Τούτων οὖν ποτέρους ἥδιον οἴει ζῆν ; 

ἢ τῶν “Ελλήνων, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς εἶ, πότεροί σοι δοκοῦσιν 

ἥδιον, οἱ κρατοῦντες, ἢ οἱ κρατούμενοι, ζῆν; 11. ᾽Δλλ 

ἐγώ τοι, ἔφη ὁ ̓ Ἀρίστιππος, οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν αὖ ἐμαυ- 

τὸν τάττω- ἀλλ᾽ εἶναι τίς μοι δοκεῖ μέση τούτων ὁδός, ἣν 

πειρῶμαι βαδίζειν, οὔτε δι᾽ ἀρχῆς, οὔτε διὰ δουλείας, ἀλλὰ 

δι’ ἐλευθερίας, ἧπερ μάλιστα πρὸς εὐδαιμονίαν ἄγει. 19, 

᾽Αλλ᾽ εἰ μέντοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥςπερ οὔτε δι᾽ ἀρχῆς, 

οὔτε διὰ δουλείας ἡ ὁδὸς αὕτη φέρει, οὕτως μηδὲ δι᾽ ἀνθρώ- 
πων, ἴσως ἄν τι λέγοις " εἰ μέντοι ἐν ἀνθρώποις ὦν, μήτε 

ἄρχειν ἀξιώσεις, μήτε ἄρχεσθαι, μήτε τοὺς ἄρχοντας ἑκὼν 

ϑεραπεύσεις, οἷμαί σε ὁρᾶν, ὡς ἐπίστανται οἱ κρείττονες 
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τοὺς ἥττονας καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ κλαίοντας καθίσαντες 
δούλοις χρῆσθαι. 13. Ἢ λανθάνουσί σε οἱ, ἄλλων σπει- 
ράντων καὶ φυτευσάντων, τόν τε σῖτον τέμνοντες καὶ δεν- 

δροκοποῦντες, καὶ πάντα τρόπον πολιορκοῦντες τοὺς ἧττο- 

νας καὶ μὴ ϑέλοντας ϑεραπεύειν, ἕως ἂν πείσωσιν ἑλέσθαι 
δουλεύειν ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τοῖς κρείττοσι; καὶ ἰδίᾳ αὖ 
οἱ ἀνδρεῖοι καὶ δυνατοὶ τοὺς ἀνάνδρους καὶ ἀδυνάτους οὐκ 
οἶσθα ὅτι καταδουλωσάμενοι καρποῦνται ; ᾿Αλλ᾽ ἐγώ τοι, 
ἔφη, ἵνα μὴ πάσχω ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς πολιτείαν ἐμαυτὸν κα- 
τακλείω, ἀλλὰ ξένος πανταχοῦ εἰμι. 14. Καὶ ὁ Σωκράτης 

ἔφη Τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις δεινὸν πάλαισμα" τοὺς γὰρ 

ξένους, ἐξ οὗ ὅ τε Σίννις, καὶ ὁ Σκείρων, καὶ ὁ Προκρού 

στης ἀπέθανον, οὐδεὶς ἔτει ἀδικεῖ" ἀλλὰ νῦν οἱ μὲν πολι- 

τευόμενοι ἐν ταῖς πατρίσι, καὶ νόμους τίθενται, ἵνα μὴ 

ἀδικῶνται, καὶ φίλους πρὸς τοῖς ἀναγκαίοις καλουμένοις 

ἄλλους κτῶνται βοηθούς, καὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περι- 

δάλλονται, καὶ ὅπλα κτῶνται, οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδικοῦν- 

τας, καὶ πρὸς τούτοις ἄλλους ἔξωθεν συμμάχους κατασκευ- 

άζονται" καὶ οἱ μὲν πάντα ταῦτα κεκτημένοι ὕμως ἀδι- 

κοῦνται. 15. Σὺ δὲ οὐδὲν μὲν τούτων ἔχων, ἐν δὲ ταῖς 

ὁδοῖς, ἔνθα πλεῖστοι ἀδικοῦνται, πολὺν χρόνον διατρίθων, 

εἰς ὁποίαν δ' ἂν πόλιν ἀφίκῃ, τῶν πολιτῶν πάντων ἥττων 

ὦν, καὶ τοιοῦτος, οἵοις μάλιστα ἐπιτίθενται οἱ βουλόμενοι 

ἀδικεῖν, ὅμως, διὰ τὸ ξένος εἶναι, οὐκ ἂν οἴει ἀδικηθῆναι ; 

ἧ, διότι αἱ πόλεις σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν καὶ προςιόντι 
καὶ ἀπιόντι, ϑαῤῥεῖς ; ἢ διότι καὶ δοῦλος ἂν οἴει τοιοῦτος 

εἶναι, οἷος μηδενὶ δεσπότῃ λυσιτελεῖν; τίς γὰρ ἂν ἐθέλοι 
ἄνθρωπον ἐν οἰκίᾳ ἔχειν, πονεῖν μὲν μηδὲν ἐθέλοντα, τῇ 

δὲ πολυτελεστάτῃ διαίτῃ χαίροντα; 10. Σκεψώμεθα δὲ 

καὶ τοῦτο, πῶς οἱ δεσπόται τοῖς τριούτοις οἰκέταις χρῶν- 

ται" ἄρα οὗ τὴν μὲν λαγνείαν αὑτῶν τῷ λιμῷ σωφρονί- 
ζουσι; κλέπτειν δὲ κωλύουσιν, ἀποκλείοντες ὅθεν ἄν τι 

λαδεῖν ἡ : τοῦ δὲ δραπετεύειν δεσμοῖς ἀπείργουσι; τὴν 

ἀργίαν δὲ πληγαῖς ἐξαναγκάζουσιν; ἣ σὺ πῶς ποιεῖς, ὅταν 

τῶν οἰκετῶν τινα τοιοῦτον ὄντα καταμανθάνῃς, 11. Κο. 
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λάζω, ἔφη, πᾶσι κακοῖς, ἕως ἂν δουλεύειν ἀναγκάσω 

᾿Αλλὰ γάρ, ὦ Σώκρατες, οἱ εἰς τὴν βασιλικὴν τέχνην παι- 

δευόμενοι, ἣν δοκεῖς μοι σὺ νομίζειν εὐδαιμονίαν εἷναι, τί 

διαφέρουσι τῶν ἐξ ἀνάγκης κακοπαθούντων, εἴ γε πεινή- 

σουσι, καὶ διψήσουσι, καὶ ῥιγώσουσι, καὶ ἀγρυπνήσουσι, καὶ 

τἄλλα πάντα μοχθήσουσιν ἑκόντες ; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἵδ᾽, 

ὅ τι διαφέρει, τὸ αὐτὸ δέρμα ἑκόντα ἢ ἄκοντα μαστιγοῦ- 

σθαι, ἢ ὅλως τὸ αὐτὸ σῶμα πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἑκόντα ἢ 

ἄκοντα πολιορκεῖσθαι, ἄλλο γε ἢ ἀφροσύνη πρόςεστι τῷ 

ϑέλοντι τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν. 18. Τί δέ; ὦ ̓Αρίστιππε, 
ὁ Σωκράτης ἔφη, οὐ δοκεῖ σοι τῶν τοιούτων διαφέρειν τὰ 

ἑκούσια τῶν ἀκουσίων, ἡ ὁ μὲν ἑκὼν πεινῶν φάγοι ἄν, 

ὁπότε βούλοιτο; καὶ ὁ ἑκὼν διψῶν πίοι, καὶ τἄλλα ὡςαύ- 

τως τῷ ὁ᾽ ἐξ ἀνάγκης ταῦτα πάσχοντι οὐκ ἔξεστιν, ὃπό- 

ταν βούληται, παύεσθαι ; ἔπειτα ὁ μὲν ἑκουσίως ταλαϊιπω 

ρῶν ἐπ᾽ ἀγαθῇ ἐλπίδι πονῶν εὐφραίνεται, οἷον οἱ τὰ ϑηρία 

ϑηρῶντες ἐλπίδι τοῦ λήψεσθαι ἡδέως μοχθοῦσι. 19. Καὶ 

τὰ μὲν τοιαῦτα ἄθλα τῶν πόνων μικροῦ τινος ἄξιά ἐστι" 

τοὺς δὲ πονοῦντας, ἵνα φίλους ἀγαθοὺς κτήσωνται, ἢ ὅπως 

ἐχθροὺς χειρώσωνται, ἢ ἵνα δυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς σώ- 

μασι καὶ ταῖς ψυχαῖς, καὶ τὸν ἑαυτῶν οἶκον καλῶς οἰκῶσι, 

καὶ τοὺς φίλους εὖ ποιῶσι, καὶ τὴν πατρίδα εὐεργετῶσι, 

πῶς οὐκ οἴεσθαι χρὴ τούτους καὶ πονεῖν ἡδέως εἰς τὰ τοι- 
αὔτα, καὶ ζὴν εὐφραινομένους, ἀγαμένους μὲν ἑαυτούς, 

ἐπαινουμένους δὲ καὶ ζηλουμένους ὑπὸ τῶν ἄλλων; 590. 

Ὦτι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι, καὶ ἐϊς τοῦ παραχρῆμα ἡδοναΐ, 

οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί εἰσιν ἐνεργάζεσθαι, ὥς φασιν 

οἱ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ ἐπιστήμην ἀξιόλογον οὐδεμίαν 

ἐμποιοῦσιν " αἱ δὲ διὰ καρτερίας ἐπιμέλειαι τῶν καλῶν τε 

κἀγαθῶν ἔργων ἐξικνεῖσθαι ποιοῦσιν, ὥς φασιν οἱ ἀγαθοὶ 
ἄνδρες " λέγει δέ που καὶ Ἡσίοδος 

Τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι 

Ῥηϊδίως " λείη μὲν ὁδός, μάλα δ᾽ ἐγγύθι ναίει. 

Τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 

᾿Αθάνατοι " μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐπ᾽ αὐτήν, 



ΠῚ. ᾧ 94. ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΑ. 939 

Καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον - ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηται, 

Ῥηϊδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 

Μαρτυρεῖ δὲ καί ᾿Επίχαρμος ἐν τῷδε" 

Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθ' οἱ ϑεοί. 

Καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φησίν, 

Ὦ πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μώεο, μὴ τὰ σκλήρ᾽ ἔχῃς. 

31. Καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ 

περὶ τοῦ Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, 
᾿ς πραρὰ περὶ τῆς ἀρετῆς ἀπυφαίνεται, ὧδέ πως λέγων, 

ὅσα ἐγὼ μέμνημαι - φησὶ γὰρ Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς 
ἤδην ὡρμᾶτο, ἐν ἡ οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες γιγνόμενοϊ 

δηλοῦσιν, εἴτε τὴν δι᾽ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον, 

εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καθῆσθαι, ἀπο- 

ροῦντα, ὁποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται. 39, Καὶ φανῆναι 

αὐτῷ δύο γυναῖκας προϊέναι μεγάλας, τὴν μὲν ἑτέραν εὐ- 
πρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον, φύσει κεκοσμημένην τὸ μὲν 
σῶμα καθαρότητι, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφρο- 

σύνῃ, ἐσθῆτι δὲ λευκῇ " τὴν δὲ ἑτέραν τεθραμμένην μὲν εἰς 

πολυσαρκίαν τε καὶ ἁπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δὲ τὸ 

αὲν χρῶμα, ὥςτε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος 
δοκεῖν φαίνεσθαι, τὸ δὲ σχῆμα, ὥςτε δοκεῖν ὀρθοτέραν τῆς 
φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα ἔγειν ἀναπεπταμένα, ἐσθῆτα 
δέ͵ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ὧρα διαλάμποι, κατασκοπεῖσθαι δὲ 

ϑαμὰ ἑαυτήν, ἐπισκοπεῖν δὲ καί, εἴ τις ἄλλος αὐτὴν ϑεᾶται, 
πολλάκις δὲ καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀποδλέπειν. 93, 
Ὡς δ' ἐγένοντο πλησιαίτερον τοῦ Ἡρακλέους, τὴν μὲν 
πρόσθεν ῥηθεῖσαν ἱέναι τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν δ' ἑτέραν, 

φθάσαι βουλομένην, προςδραμεῖν τῷ Ἡρακλεῖ, καὶ εἰπεῖν " 

Ορῶ σε, ὦ 'Ηράκλεις, ἀποροῦντα, ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον 
τράπῃ ἐὰν οὖν ἐμὲ φίλην ποιησάμενος, ἐπὶ τὴν ἡδίστην 
τε καὶ ῥάστην ὁδὸν ἄξω σε, καὶ τῶν μὲν τερπνῶν οὐδενὸς 
ἄγευστος ἔσει, τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος διαδιώσει. 94. 

Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ πολέμων, οὐδὲ πραγμάτων φροντιεῖς, 
σκοπούμενος διέσει, τί ἂν κεχαρισμένον ἢ σιτίον ἣ 
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ποτὸν εὕροις, ἢ τί ἂν ἰδών, ἢ τί ἀκούσας, τερφθείης, ἢ τί- 

νων ὀσφραινέμενος, ἢ ἁπτόμενος ἡσθείης, καὶ πῶς ἂν μαλα- 

κώτατα καθεύδοις, καὶ πῶς ἂν ἀπονώτατα τούτων πάντων 

τυγχάνοις. 35. ᾿Ἐὰν δέ ποτε γένηταί τις ὑποψία σπά- 

νεως, ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ φόθος, μή σε ἀγάγω ἐπὶ τό, 

πονοῦντα καὶ ταλαιπωροῦντα τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῆ, 

ταῦτα πορίζεσθαι: ἀλλ᾽ οἷς ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται, τού- 

τοις σὺ χρήσει, οὐδενὸς ἀπεχόμενος, ὅθεν ἂν δυνατὸν ἢ τι 

κερδᾶναι" πανταχόθεν γὰρ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐμοὶ ξυνοῦσιν 

ἐξουσίαν ἔγωγε παρέχω. 36. Καὶ ὁ Ἡρακλῆς, ἀκούσας 

ταῦτα, ἾΩ γύναι, ἔφη, ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν; Ἢ δέ" Οἱ 

"μὲν ἐμοὶ φίλοι, ἔφη, καλοῦσί με Εὐὐδαιμονίαν, οἱ δὲ μισοῦν. 

τές με ὑποκοριζόμενοι ὀνομάζουσί με ἹΚακίαν. 9. Καὶ ἐν 

τούτῳ, ἡ ἑτέρα γυνὴ προςελθοῦσα εἶπε" Καὶ ἐγὼ ἥκω πρὸς 

σέ, ὦ Ἣράκλεις, εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε, καὶ τὴν φύ 

σιν τὴν σὴν ἐν τῇ παιδείᾳ καταμαθοῦσα ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ 

τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο, σφόδρ᾽ ἄν σε τῶν καλῶν καὶ 

σεμνῶν ἐργάτην ἀγαθὸν γενέσθαι, καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντι- 

μοτέραν, καὶ ἐπ᾽ ἀγαθοῖς διαπρεπεστέραν φανῆναι" οὐκ 

ἐξαπατήσω δέ σε προοιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ᾽, ἧπερ οἱ ϑεοὶ διέ- 

θεσαν, τὰ ὄντα διηγήσομαι μετ᾽ ἀληθείας. 38. Τῶν γὰρ 

ὄντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας 

ϑεοὶ διδόασιν ἀνθρώποις " ἀλλ᾽ εἴτε τοὺς ϑεοὺς ἵλεως εἶναί 

σοι βούλει, ϑεραπευτέον τοὺς ϑεοὺς " εἴτε ὑπὸ φίλων ἐθέ- 

λεις ἀγαπᾶσθαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον " εἴτε ὑπό τινος 

πόλεως ἐπιθυμεῖς τιμᾶσθαι, τὴν πόλιν ὠφελητέον " εἴτε 

ὑπὸ τῆς Ελλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ ϑαυμάζεσθαι, τὴν 

Ἑλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν " εἴτε γῆν βούλει σοι καρποὺς 

ἀφθόνους φέρειν, τὴν γῆν ϑεραπευτέον " εἴτε ἀπὸ βοσκη- 

μάτων οἴει δεῖν πλουτίζεσθαι, τῶν βοσκημάτων ἐπιμελη- 

τέον" εἴτε διὰ πολέμου ὁρμᾷς αὔξεσθαι, καὶ βούλει δύνα- 

σθαι τούς τε φίλους ἐλευθεροῦν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειροῦ- 

σθαι, τὰς πολεμικὰς τέχνας αὐτάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμέ- 

νων μαθητέον, καὶ ὕπως αὐταῖς δεῖ χρῆσθαι ἀσκητέον " εἰ 

δὲ καὶ τῷ σώματι θούλει δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώμῃ ὑπηρε- 
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τεῖν ἐθιστέον τὸ σῶμα, καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις καὶ 

ἱδρῶτι. 39. Καὶ ἡ Κακία ὑπολαδοῦσα εἶπεν, ὥς φησι ἸΤρό 
δικος - ̓Ἐννοεῖς, ὦ Ἡράκλεις, ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδὸν 

ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας ἡ γυνή σοι αὕτη διηγεῖται; ἐγὼ δὲ 

δᾳδίαν καὶ βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄξω σε. 
Καὶ ἡ ᾿Αρετὴ εἶπεν. 30. Ὦ τλῆμον, τέ δὲ. σὺ ἀγαθὸν 
ἔχεις; ἢ τί ἡδὺ οἶσθα, μηδὲν τούτων ἕνεκα πραττειν ἐθέ 

λουσα; ἣτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων ἐπιθυμίαν ἀναμένεις, 
ἀλλά, πρὶν ἐπιθυμῆσαι, πάντων ἐμπίπλασαι, πρὶν μὲν πει- 

νῆν ἐσθίουσα, πρὶν δὲ διψῆν πίνουσα, καὶ ἵνα μὲν ἡδέως 

φάγῃς, ὀψοποιοὺς μηχανωμένη, ἵνα δὲ ἡδέως πίνῃς, οἴνους 

τε πολυτελεῖς παρασκευάζει, καὶ τοῦ ϑέρους χιόνα περι- 

θέουσα ζητεῖς " ἵνα δὲ καθυπνώσῃς ἡδέως, οὐ μόνον τὰς 
στρωμνὰς μαλακάς, ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὑπόδαθρι. 

ταῖς κλίναις παρασκευάζει " οὗ γὰρ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ διὰ 

τὸ μηδὲν ἔχειν, ὃ τι ποιῇς, ὕπνου ἐπιθυμεῖς. 31. ᾿Αθάνα- 
τος δὲ οὖσα, ἐκ ϑεῶν μὲν ἀπέῤῥιψαι, ὑπὸ ὁὲ ἀνθρώπων 
ἀγαθῶν ἀτιμάζει - τοῦ δὲ πάντων ἡδίστου ἀκούσματος, 

ἐπαίνου ἑαυτῆς, ἀνήκοος εἶ, καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου ϑεά- 
ματος ἀθέατος " οὐδὲν γὰρ πώποτε σεαυτῆς ἔργον καλὸν 
τεθέασαι. Τίς δ᾽ ἄν σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε; τίς δ' ἂν 

δεομένῃ τινὸς ἐπαρκέσειεν ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ 
ϑιάσου τολμήσειεν εἶναι ; οἵ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν 

ἀδύνατοί εἰσι, πρεσδύτεροι δὲ γενόμενοι, ταῖς ψυχαῖς ἀνό- 

ητοι, ἀπόνως μὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόμενοι, ἐπιπό 
νως δὲ αὐχμηροὶ διὰ γήρως περῶντες, τοῖς μὲν πεπραγμέ- 

νοις αἰσχυνόμενοι, τοῖς δὲ πραττομένοις βαρυνόμενοι, τὰ 
μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ 
γῆρας ἀποθέμενοι. 39, ᾿Εγὼ δὲ σύνειμι μὲν ϑεοῖς, σύνειμι 

δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαθοῖς “ ἔργον δὲ καλόν, οὔτε ϑεῖον 

οὔτε ἀνθρώπινον, χωρὶς ἐμοῦ γίγνεται" τιμῶμαι δὲ μάλι- 

στα πάντων καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρὰ ἀνθρωποις οἷς προςή- 

κει, ἀγαπητὴ μὲν συνεργὸς τεχνίταις, πιστὴ δὲ Φύλαξ οἷἵ- 
κων δεσπόταις, εὑμενὴς δὲ παραστ-άτις οἰκέταις, ἀγαθὴ δὲ 
συλλήπτρια τῶν ἐν εἰρήνῃ πόνων, βεδαία δὲ τῶν ἐν πολέ. 
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μῳ σύμμαχος ἔργων, ἀρίστη δὲ φιλίας κοινωνός. 935. Ἔστι 
δὲ τοῖς μὲν ἐμοῖς φίλοις ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπράγμων σίτων καὶ 

ποτῶν ἀπόλαυσις ἀνέχονται γάρ, ἕως ἂν ἐπιθυμήσωσιν 
αὐτῶν. Ὕπνος δὲ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων, ἢ τοῖς ἀμόχθοις, 

καὶ οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν ἄχθονται, οὔτε διὰ τοῦτον 

μεθιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. ἹΚαὶ οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν 

πρεσθυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν 

νέων τιμαῖς ἀγάλλονται" καὶ ἡδέως μὲν τῶν παλαιῶν 
πράξεων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς παρούσας ἥδονται πράττον- 
τες, δι᾽ ἐμὲ φίλοι μὲν ϑεοῖς ὄντες, ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, 

τίμιοι δὲ πατρίσιν - ὅταν δ᾽ ἔλθῃ τὸ πεπρωμένον τέλος, οὐ 

μετὰ λήθης ἄτιμοι κεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν ἀεὶ χρό- 

νον ὑμνούμενοι ϑάλλουσι. Τοιαῦτά σοι, ὦ παῖ τοκέων 

ἀγαθῶν Ἡράκλεις, ἔξεστι διαπονησαμένῳ τὴν μακαριστο- 

τάτην εὐδαιμονίαν κεκτῆσθαι. 84. Οὕτω πως διώκει ΤΠρό- 
δικος τὴν ὑπ’ ᾿Αρετῆς Ἡρακλέους παίδευσιν, ἐκόσμησε 

μέντοι τὰς γνώμας ἔτι μεγαλειοτέροις ῥήμασιν, ἢ ἐγὼ νῦν. 
Σοὶ δ᾽ οὖν ἄξιον, ὦ ᾿Αρίστιππε, τούτων ἐνθυμουμένῳ πει- 

ρᾶσθαΐ τι καὶ τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου 
φροντίζειν. 

ΟΥΡΑΛΡΟ ΕΣ ΤῚΣ 

ΒΌΜΜΑΒΥ. 

ΤῊΙ5 ΠΑΡΊΟΥ, τυ πο σοηξαϊηβ ἃ ΘΟ οὐβδίίοη θθένγθθη βοογαξθβ δηᾶ Ηΐβ 
“Ἰἄδθβὲ βοὴ, 1, ΠΡ ΌΟΪ 65, ὙΠῸ νγα8 ΔΏΘΥΥ 0 ΗΪβ. τηοῖμου, ἔγθαῖβ οὗ {Π|6 
ἀαῖν οἵ Ομ] άγθη ἴονν ατὰ [Πποὶσγ ρΡαυθηΐβ. ΤῊΘ Ροϊηΐβ ἀθυθὶορϑᾶ ἴῃ 1:6 Θοῦῦ86 

οὔ 1Ὁ ἃὺϑ 5 [Ὁ]]Ονγ5 : 

1. ΤΏΘΥ ὅτ σα]]θα πἀπρταίοῖα! το ὙΠῸ ἀ0 Ὡοῦ τ 6 ΔΩΥ͂ ΓΟ[ΆΣΗ ἴοι 
ἔδνουβ γεοοῖνϑα νη Δ0]6 50 ἴο ἅο. 

9, Τῆημρταῦθι! Ῥουβοιβ πλαβῦ θ6 γαηϊθα διηοηρ [Π6 πη͵αβέ. (ᾧ 1, 3.) 

3. ΤΏ στυϑαΐου [ΠῸ θοποῆϊ τοοοὶν ᾶ, [Π6 τοῦθ πη͵αβῦ τηαβῦ 6 θ6 γϑσαγᾶ- 

οα γγο ἄοοβ ποῖ πλδῖθ ἃ γθΐαση ἴον ἰδ. ΤΏοβΘ θοποἢίβ, μονγου θοῦ, ἃτθ ἴο θῸ 

νυἱονγοᾶ αἃ8 1π6 ρτϑαΐοβῦ, νυ ῃΐο ἀγὸ θοβίονγοα ἀροὶ ΟΠ] άγοα Ὀν ΤΠ οσ Ρᾶ- 

ΤΟηῦΒ, δηα τοῦθ ῬδυΓ  Ό]αΥν ὈΥῪ {Πποὶν ταοίμουβ, (ᾧ 3-6) Ἡρποθ ἴδ οἰθαυὶν 

{Π]ονν 5. ἔμαῦ, ον ἐΠΟυΡὮ ἃ ταοΐμου θ6 νἱοϊθηξ ἃπᾶ ΒΕΥΒῊ οὗ θιαροΥ, 58:6 
ΟαρὩῦ 5111} το θ6 Ἰονεὰ αῃᾶ γϑνυθγοποθᾶ ὃν 8 80}, βίῃσθ 6 Κῆουνβ ἔμπα 556 

ἄσθ58 ποῖ αοΐ ΠΌΤ. δὴν ΟΥἢ ἰηΐθηξ, Ῥαῦ 5. 8}} [πὸ ὙγΒ 116 ὅΠ6 βἰποθγοβὲ 



Π: 9. ὁ δὅ.] ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΑ. 43 

τοῖϑδιεσ ον εἷ5 νγοϊΐατο. (ᾧ 717-12) Ηουνν βτϑαξ ἃ οσσίῃῃθ, ἔθη, ἰησταξία ἀθ ἕο 
Ραᾶγεηῖᾳ 5, ταν 06 566} Θύ Θἢ ἔγοτῃ [ἐ5, ἐδιαὶ τ ΟΥ̓ νγ 80 ἄγ βεν οὔ τὴ 6 βατὴθ 

δγὸ δοιὰ ραηϊδιοά ὃγ τῶ Ἰαννβ πὰ μιεϊὰ ἴῃ οοηξοσαρὲ ὈΥ͂ πάθω. (ᾧ 13,14. 

1. Αἰσθόμενος δέ ποτε Λαμπροκλέα, τὸν πρεσδύτατον 

υἱὸν ἑαυτοῦ, πρὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνοντα, Εἰπέ μοι, 

ἔφη, ὦ παῖ, οἶσθά τινας ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλουμέ- 
νους; Καὶ μάλα, ἔφη ὁ νεανίσκος. Καταμεμάθηκας οὖν 
τοὺς τί ποιοῦντας τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποκαλοῦσιν; ἔἜγωγε, 

ἔφη" τοὺς γὰρ εὖ παθόντας, ὅταν, δυνάμενοι χάριν ἀπο- 
δοῦναι, μὴ ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους καλοῦσιν. Οὔκουν δο- 
κοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδίκοις καταλογίζεσθαι τοὺς ἀχαρίστους, 

Ἔμοιγε, ἔφη. 3. Ἤδη δέ ποτ᾽ ἐσκέψω, εἰ ἄρα, ὥςπερ τὸ 

ἀνδραποδίζεσθαι τοὺς μὲν φίλους ἄδικον εἶναι δοκεῖ, τοὺς 
δὲ πολεμίους δίκαιον, καὶ τὸ ἀχαριστεῖν πρὸς μὲν τοὺς 

φίλους ἄδικόν ἐστι. πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους δίκαιον; Καὶ 
μάλα, ἔφη - καὶ δοκεῖ μοι, ὑφ᾽ οὗ ἄν τις εὖ παθών, εἴτε φί- 

λου εἴτε πολεμίου, μὴ πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος 
εἶναι. 3. Οὔκουν, εἴ γε οὕτως ἔχει τοῦτο, εἱλικρινῆς τις 
ἂν εἴη ἀδικία ἡ ἀχαριστία; Συνωμολόγει. Οὔκουν, ὅσῳ 
ἄν τις μείζω ἀγαθὰ παθών, μὴ ἀποδιδῷ χάριν, τοσούτῳ 
ἀδικώτερος ἂν εἴη; Συνέφη καὶ τοῦτο. Τίνας οὖν, ἔφη, 
ὑπὸ τίνων εὕροιμεν ἂν μείζονα εὐεργετημένους, ἢ παῖδας 
ὑπὸ γονέων ; οὖς οἱ γονεῖς ἐκ μὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν 
εἶναι, τοσαῦτα δὲ καλὰ ἰδεῖν καὶ τοσούτων ἀγαθῶν μετα- 

σχεῖν, ὅσα οἱ ϑεοὶ παρέχουσι τοῖς ἀνθρώποις" ἃ δὴ καὶ 

οὕτως ἡμῖν δοκεῖ παντὸς ἄξια εἶναι, ὥςτε πάντες τὸ κατα- 
λιπεῖν αὐτὰ πάντων μάλιστα φεύγομεν " καὶ αἱ πόλεις ἐπὶ 

τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι ζημίαν ϑάνατον πεποιήκασιν, ὡς 

οὐκ ἂν μείζονος κακοῦ φόδῳ τὴν ἀδικίαν παύσοντες. 4. 

Καὶ μὴν οὐ τῶν γε ἀφροδισίων ἕνεκα παιδοποιεῖσθαι τοὺς 
ἀνθρώπους ὑπολαμδάνεις - φανεροὶ δ' ἐσμὲν καὶ σκοπούμε- 

νοι, ἐξ ὁποίων ἂν γυναικῶν βέλτιστα ἡμῖν τέκνα γένοιτο. 

δ. Καὶ ὁ μέν γε ἀνὴρ τήν τε γυναῖκα τρέφει, καὶ τοῖς 

μέλλουσιν ἔσεσθαι παισὶ προπαρασκευάζει πάντα, ὕσα ἂν 

οἴηται συνοίσειν αὑτοῖς πρὸς τὸν βίον καὶ ταῦτα ὡς ἂν 



44 ΧΕΝΌΡΠΟΝ ᾿Ξ [1 2. ὁ 9. 

δύνηται πλεῖστα" ἡ δὲ γυνὴ ὑποδεξαμένη τε ῥέρει τὸ φορ- 

τίον τοῦτο, βαρυνομένη τε, καὶ κινδυνεύουσα περὶ τοῦ βίου, 

καὶ μεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς, ἡ καὶ αὐτὴ τρέφεται, καὶ σὺν 

πολλῷ πόνῳ διενέγκασα καὶ τεκοῦσα, τρέφει τε καὶ ἐπιμε- 

λεῖται, οὔτε προπεπονθυῖα οὐδὲν ἀγαθόν, οὔτε γιγνῶσκον 

τὸ βρέφος ὑφ᾽ ὅτου εὑ πάσχει, οὐδὲ σημαίνειν δυνάμενον, 

ὅτου δεῖται, ἀλλ᾽ αὐτὴ στοχαζομένη τά τε συμφέροντα καὶ 

τὰ κεχαρισμένα πειρᾶται ἐκπληροῦν, καὶ τρέφει πολὺν χρό- 

γον, καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὑπομένουσα πονεῖν, οὐκ εἰδυῖα, 

τίνα τούτων χάριν ἀπολήψεται. 0. Καὶ οὐκ ἀρκεῖ ϑρέψαι 

μόνον, ἀλλὰ καί, ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἷναι οἱ παῖδες 

μανθάνειν τι, ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς 
τὸν βίον, διδάσκουσιν " ἃ δ᾽ ἂν οἴωνται ἄλλον ἱκανώτερον 

εἶναι διδάξαι, πέμπουσι πρὸς τοῦτον δαπανῶντες, καὶ ἐπι- 

μελοῦνται, πάντα ποιοῦντες, ὅπως οἱ παῖδες αὐτοῖς γένων- 

ται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι. . Πρὸς ταῦτα ὃ νεανίσκος 

ἔφη " ᾿Αλλά τοι, εἰ καὶ πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ ἄλλα 

τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσθαι 

τὴν χαλεπότητα. Καὶ ὁ Σωκράτης - Πότερα δὲ οἴει, ἔφη, 

ϑηρίον ἀγριότητα δυςφορωτέραν εἶναι, ἢ μητρός; Ἐγὼ 

μὲν οἶμαι, ἔφη, τῆς μητρός, τῆς γε τοιαύτης. Ἤδη πώποτε 

οὖν ἢ δακοῦσα κακόν τί σοι ἔδωκεν, ἢ λακτίσασα, οἷα ὑπὸ 
ϑηρίων ἤδη πολλοὶ ἔπαθον ; 8. ᾿Αλλά, νὴ Δία, ἔφη, λέγει, 

ἃ οὐκ ἄν τις ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι. Σὺ δὲ 

πόσα, ἔφη ὁ Σωκράτης, οἴει ταύτῃ δυςάνεκτα, καὶ τῇ φωνῇ 

καὶ τοῖς ἔργοις, ἐκ παιδίου δυςκολαίνων, καὶ ἡμέρας καὶ 

νυκτὸς πράγματα παρασχεῖν, πόσα δὲ λυπῆσαι κάμνων; 

᾽᾿Αλλ᾽ οὐδεπώποτε αὐτήν, ἔφη, οὔτ᾽ εἶπα, οὔτ᾽ ἐποίησα οὐ- 
δέν, ἐφ᾽ ᾧ ἠσχύνθη. 9. Τί δέ; οἴει, ἔφη, χαλεπώτερον εἷ- 
ναί σοι ἀκούειν, ὧν αὐτὴ λέγει, ἢ τοῖς ὑποκριταῖς, ὅταν ἐν 

ταῖς τραγῳδίαις ἀλλήλους τὰ ἔσχατα λέγωσιν; ᾿Αλλ’, 

οἶμαι, ἐπειδὴ οὐκ οἴονται τῶν λεγόντων οὔτε τὸν ἐλέγ- 
χοντα ἐλέγχειν, ἵνα ζημιώσῃ, οὔτε τὸν ἀπειλοῦντα ἀπει- 

λεῖν, ἵνα κακόν τι ποιήσῃ, ῥᾳδίως φέρουσι. Σὺ δ᾽ εὖ εἰδώς, 
ὡς ὅ τι λέγει σοι ἡ μήτηρ, οὐ μόνον οὐδὲν κακὸν νοοῦσο 
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λέγει, ἀλλὰ καὶ βουλομένη σοι ἀγαθὰ εἶναι, ὅσα οὐδενὶ 
ἄλλῳ, χαλεπαίνεις ; ἢ νομίζεις κακόνουν τὴν μητέρα σοι 
εἶναι; Οὐ δῆτα, ἔφη, τοῦτό γε οὐκ οἴομαι. 10. Καὶ ὁ 
Σωκράτης, Οὐκοῦν, ἔφη, σὺ ταύτην, εὔνουν τέ σοι οὖσαν, 

καὶ ἐπιμελομένην, ὡς μάλιστα δύναται, κάμνοντος, ὅπως 

ὑγιαίνῃς τε καὶ ὅπως τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσει, 

καὶ πρὸς τούτοις, πολλὰ τοῖς ϑεοῖς εὐχομένην ἀγαθὰ ὑπὲρ 
σοῦ, καὶ εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, χαλεπὴν εἶναι φής ; ἐγὼ μὲν 

υἷμαι, εἰ τοιαύτην μὴ δύνασαι φέρειν μητέρα, τἀγαθά σε οὐ 

δύνασθαι φέρειν. 11. Εἰπὲ δέ μοι, ἔφη, πότερον ἄλλον 

τινὰ οἴει δεῖν ϑεραπεύειν, ἢ παρεσκεύασαι μηδενὶ ἀνθρώ- 

πὼν πειρᾶσθαι ἀρέσκειν, μηδ᾽ ἕπεσθαι, μηδὲ πείθεσθαι μήτε 

στρατηγῷ, μήτε ἄλλῳ ἄρχοντι; Ναὶ μὰ Δί᾽ ἔγωγε, ἔφη. 

19, Οὔκουν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ γείτονι βούλει σὺ 

ἀρέσκειν, ἵνα σοι καὶ πῦρ ἐναύῃ, ὅταν τούτου δέῃ, καὶ ἀγα- 
θοῦ τέ σοι γίγνηται συλλήπτωρ, καί, ἄν τι σφαλλόμενος 
τύχης, εὐνοϊκῶς ἐγγύθεν βοηθῇ σοι; "Ἔγωγε, ἔφη. Τί δε; 
συνοδρι πύρον, ἢ σύμπλουν, ἢ εἴ τῳ ἄλλῳ ἐντυγχάνοις, οὐ- 
δὲν ἄν σοι διαφέροι φίλον ἢ ἐχθρὸν γενέσθαι, ἢ καὶ τῆς 
παρὰ τούτων εὐνοίας οἷει δεῖν ἐπιμελεῖσθαι ; "Ἔγωγε, ἔφη. 

13. Εἶτα τούτων μὲν ἐπιμελεῖσθαι παρεσκεύασαι, τὴν δὲ 
μητέρα τὴν πάντων μάλιστά σε φιλοῦσαν οὐκ οἴει δεῖν ϑε- 
ραπεύειν ; οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι καὶ ἡ πόλις ἄλλης μὲν ἀχαριστίας 
οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται, οὐδὲ δικάζει, ἀλλὰ περιορᾷ τοὺς εὖ 

πεπονθότας χάριν οὐκ ἀποδιδόντας, ἐὰν δέ τις γονέας μὴ 

ϑεραπεύῃ, τούτῳ δίκην τε ἐπιτίθησι, καὶ ἀποδοκιιαζουσα 

οὐκ ἐᾷ ἄρχειν τοῦτον, ὡς οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ εὐσεδῶς ϑυόμενα 

ὑπὲρ τῆς πόλεως, τούτου ϑύοντος, οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ 
δικαίως οὐδὲν ἂν τούτου πράξαντος; Καὶ νὴ Δία ἐάν τις 
τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ κοσμῇ, καὶ 

γοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις. 
ι4, Σὺ οὖν, ὦ παῖ, ἂν σωφρονῇς, τοὺς μὲν ϑεοὺς παραιτήσει 

συγγνώμονάς σοι εἶναι, εἶ τι παρημέληκας τῆς μητρός, μή 
“σε καὶ οὗτοι νομίσαντες ἀχάριστον εἶναι, οὐκ ἐθέλωσιν εὖ 

ποιεῖν" τοὺς δὲ ἀνθρώπους αὖ φυλάξει, μή σε αἰσθόμενοι 
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τῶν γονέων ἀμελοῦντα πάντες ἀτιμάσωσιν, κᾷτα ἐν ἐρημίᾳ 
φίλων ἀναφανῇς" εἰ γάρ σε ὑπολάθοιεν πρὸς τοὺς γονεῖς 

ἀχάριστον εἷναι, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σε ποιήσας χάριν 

ἀπολήψεσθαι. 

ΟΗ ΑΕ, {{ { 1. 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

ΒΟΟΒΑΤΕΒ Πανίηρ Οὐβοῦνοᾶ ἐῃαῦ ΟΠύθρου δηᾶ ΟΠυθογαῖθβ, ἔνγο 

Ῥτοῦηθυβ, τυ τ νυμοῦ Π6 νγαβ δοφααίηϊθα, νοῦ αὖ ναγίδηοθ, νυ ἰβῃθα νΘΥΥ 

ΤΌ Οἢ ἕο ΓΘΟΟΏΟΙ]6 {Π6 πὶ 0 ΘΔΟἢ οἴ ΘΓ, δα θιρ]ου θα [ὉΓ [18 ῬΌΓΡΟΒΘ [ἢ 9 

(Ο]]οννίησ δύσι θηΐβ : 

1. ΑΧΨ Ῥχοίμου ουϑῃῦ ἕο 6 ἄθδυϑυ ἕο ὁπ ἔῃδῃ υἱομθβ (ᾧ 1); ἴῸγ {Π6 Ροβ- 

Βϑββίοῃ οἵ υἱοῇθβ 18 ἀουθε[ἃ] απ ἀποογίαϊη, ἀη]655 γοὰ Πᾶν [Ἰθηα5 δηᾶ 

σΟΙΠΡΔὨΪΟΏΒ, ΓΠΥΤΟΌ ΘΒ ἢ γΠΟ56 δ᾽ γνοὰ τᾶν Ὀ6 ΘΠΔΌΪΘα ἴο τοῦδ ἃ πᾶ ΘΠΪΟΥ͂ 

{π656. (ᾧ 23, 3) Τὴθ {γαοβὲ Π]Θηα, τλούθονοῦ, 15 ἈΠΟ ΓΘ αΙν ἔπαῦ Οη6 

γγΠ0 Β85 Ῥθθῃ βίνϑη [ο γοὰ ΟΥ̓ μδΐατθ, Πα 6 ]ν, ἃ ὈγοῦΠ6υ. ἘῸΥ, ἢ [Π6 ἢγβὲ 

ῬΙδοθ, [π6 θϑϊῃρ θογῃ οἵ [Π6 βϑᾶῖλθ ραγθηΐβ, δῃᾶ {Π6 θθὶησ θοῦ σῦ ὰΡ ἀπᾶθῦ 

[6 βϑιὴβ τοοῦ, οαρῃξ ἴο ρσονθ ἃ ρουγϑυία]! θοῃὰ οὗ απΐοι ; ἀηᾶ, ἴῃ ἴη6 ποσΐ 

ῬΙδοθ, Β ὑγο Π85 ἃ ὈγΟΌΠΟΥ 15 1655 ΘΧροβθᾷ ἴο δἴζαοϊβ τοῦτ οἴμθυβ ὕΠ8ῃ 
υν Ὑγ80 Π85 ποῆθ. (ᾧ 4.) 

3. ΤῊ5. Βαοῖησ [Π6 οᾶ56, ἀσἐν γΓθασῖγο 5 οὗ τις [Παῦ, αν θα 1 ἃ ρα Ὁ δηΐου- 

[αἰη ΔΏΡΥΥ 8η4 ΒΟΒ6116 [6 ο᾽ἴηρ5 ἴον γα 5, 511}1} νυ πιαβῦ ποῦ ᾿τηϊγαῦθ Ηἷπα ἴῃ 

815, θαῦ τησϑῦ βίγιν ἴο σοποῖ]ϊαῦθ μα ἀρρθαᾶβθ δἷπα (ᾧ 5-9); δπὰ [Π6 ἔταθ 

ταοᾶθ οἵ σοποὶ Ἰϑὔϊηρ νυ 1} θ6 ὉΥ δηάθανουίησ ἴο νγοῦϊς ἀροη ἢἶ8. δ ἰη55 

ΓΠγοὰ ΡΠ] [16 τηϑαϊατη οἵ Κη νυοτάβ δηᾶ δούίοηβ (ᾧ 10--14); τοι οοαγβο ἴδ 

ὙΓ11 θ6 1Π6 τηογθ ἱποῦτηθθηΐξ ΡΟΠ γοὰ ἴο ΡΌΓΒαΘ 1 γοὰ ἃΓ6 [86 γΟΌΠΡΘΥ 

Ῥγο ΠΟΥ, βίποθ 1 15 ΘΥ̓ΘΥΥ ΠΟΥ 8 ΘΒ Δ] 564 τὰ]6 ΤΠαὖ [6 γΟΌΠΘΘΥ ΒΠΟΥ 

ταβρϑοῦ ἴο ἴΠ6 οἰᾶθυ. (ᾧ 15-17.) 

3. Βτοῦθουβ ουρθῦ ποῦ ἴο Ὀ6 ἴπ ορροβι ἴοῃ ἴο ομ8 δῃοίμθυ, θὰδ οαρῃξ ἴο 

᾿ἶνθ τοσοῖμου ἴῃ ρουίθοῦ μπαυηοην. Απᾶ 88, ἴῃ {Π6 οαβ86 οὗ ἴΠ6 Ῥοᾶν, ἔνγο 

Ῥαῖΐγβ οὔ ΠΡ 5, ὅζο., βΒᾳΟὮ 85, [Ὁ δχδιρὶθ, μαῃᾶς, 1655, [δοῦ, Ἰοπᾶ τοσζιδ] 

αἰᾶ; 50 ΠῸ βἰαδίϊοῃ Ὀυρὶξ ἴο ὨϊπάοΥ Ὀγοῦμ θυ ὑγῃο0 ᾿ἶνϑ ἴῃ ΔΕ ΠΌΤ ΓΘ Ὼ- 
ἄθυῖμρ' ὁη6 δῃοῖμουῦ Π6 τηοϑῦ ββϑθῃΐαὶ βουνίοσθ, (ᾧ 18, 19.) 

1. Χαιρεφῶντα δέ ποτε καὶ Χαιρεκράτην, ἀδελφὼ μὲν 

ὄντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνωρίμω, αἰσθόμενος διαφερομέ- 

νω, ἰδὼν τὸν Χαιρεκράτην, ἙΕϊπέ μοι, ἔφη, ὦ Χαιρέκρατες, 

οὐ δήπου καὶ σὺ εἰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων, οἱ χρησιμώ- 

τερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελφούς ; καὶ ταῦτα, τῶν μὲν 

ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ φρονίμου, καὶ τῶν μὲν βοηθείας 

δεομένων, τοῦ δὲ βοηθεῖν δυναμένου, καὶ πρὸς τούτοις τῶν 
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μὲν πλειόνων ὑπαρχόντων, τοῦ δὲ ἑνός. 2. Θαυμαστὸν 
δὲ καὶ τοῦτο, εἴ τις τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ζημίαν ἡγεῖται, ὅτι 
οὐ καὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν κέκτηται, τοὺς δὲ πολίτας οὐχ 

ἡγεῖται ζημίαν, ὅτι οὐ καὶ τὰ τῶν πολιτῶν ἔχει, ἀλλ᾽ ἐν- 
ταῦθα μὲν δύναται λογίζεσθαι, ὅτι κρεῖττον σὺν πολλοῖς 

οἰκοῦντα ἀσφαλῶς ἀρκοῦντα ἔχειν, ἢ μόνον διαιτώμενον 

τὰ τῶν πολιτῶν ἐπικινδύνως πάντα κεκτῆσθαι, ἐπὶ δὲ τῶν 

ἀδελφῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγνοοῦσι. 83. Καὶ οἰκέτας μὲν οἱ 
δυνάμενοι ὠνοῦνται, ἵνα συνεργοὺς ἔχωσι, καὶ φίλους 

κτῶνται, ὡς βοηθῶν δεόμενοι, τῶν δ' ἀδελφῶν ἀμελοῦσιν, 

ὥςπερ ἐκ πολιτῶν μὲν γιγνομένους φίλους, ἐξ ἀδελφῶν δὲ 

οὗ γιγνομένους. 4. Καὶ μὴν πρὸς φιλίαν μέγα μὲν ὑπάρ. 

χει τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν φῦναι, μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ τραφῆναι, 

ἐπεὶ καὶ τοῖς ϑηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων" 

πρὸς δὲ τούτοις, καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τιμῶσί τε μᾶλλον 

τοὺς συναδέλφους ὄντας τῶν ἀναδέλφων, καὶ ἦττον τού 

τοις ἐπιτίθενται. ὃ. Καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν " ̓Αλλ᾽ εἰ 
μέν, ὦ Σώκρατες, μὴ μέγα εἴη τὸ διάφορον, ἴσως ἂν δέοι 

φέρειν τὸν ἀδελφόν, καὶ μὴ μικρῶν ἕνεκα φεύγειν " ἀγαθὸν 

γάρ, ὥςπερ καὶ σὺ λέγεις, ἀδελφός, ὧν οἷον δεῖ ὁπότε 

μέντοι παντὸς ἐνδέοι, καὶ πᾶν τὸ ἐναντιώτατον εἴη, τί ἄν 

τις ἐπιχειροίη τοῖς ἀδυνάτοις ; 6. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" 
Πότερα δέ, ὦ Χαιρέκρατες, οὐδενὶ ἀρέσαι δύναται Χαιρε- 
φῶν, ὥςπερ οὐδὲ σοί, ἢ ἔστιν οἷς καὶ πάνυ ἀρέσκει; Διὰ 
τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄξιόν ἐστιν ἐμοὶ μισεῖν 
αὐχόν, ὅτι ἄλλοις μὲν ἀρέσκειν δύναται, ἐμοὶ δέ, ὅπου ἂν 

παρῇ, πανταχοῦ καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ζημία μᾶλλον, ἢ ὠφέ- 

λειά ἔστιν, Ἴ. 'Λρ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥςπερ ἵππος τῷ 
ἀνεπιστήμονι μέν, ἐγχειροῦντι δὲ χρῆσθαι, ζημία ἐστίν, 

οὕτω καὶ ἀδελφός, ὅταν τις αὐτῷ μὴ ἐπιστάμενος ἐγχειρῇ 
χρῆσθαι, ζημία ἐστίν; 8. ἸΠῶς δ᾽ ἂν ἐγώ, ἔφη ὁ Χαιρε- 
κράτης, ἀνεπιστήμων εἴην ἀδελφῷ χρῆσθαι, ἐπιστάμενός 
γε καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα, καὶ εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποι- 
οὖὔντα; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ πειρώμενον ἐμὰ 
ἀνιᾶν, οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν, οὔτ᾽ εὖ ποιεῖν, ἀλλ 
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οὐδὲ πειράσομαι. 9. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη: Θαυμαστά γε 
λέγεις, ὦ Χαιρέκρατες, εἰ κύνα μέν, εἴ σοι ἣν ἐπὶ προθά- 

τοις ἐπιτήδειος ὦν, καὶ τοὺς μὲν ποιμένας ἠσπάζετο, σοὶ 

δὲ προςιόντι ἐχαλέπαινεν, ἀμελήσας ἂν τοῦ ὀργίζεσθαι 

ἐπειρῶ εὖ ποιήσας πραὔνειν αὐτόν, τὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς μὲν 

μέγα ἂν ἀγαθὸν εἶναι, ὄντα πρὸς σὲ οἷον δεῖ, ἐπίστασθαι 

δὲ ὁμολογῶν καὶ εὖ ποιεῖν καὶ εὖ λέγειν, οὐκ ἐπιχειρεῖς 

νηχανᾶσθαι, ὅπως σοι ὡς βέλτιστος ἔσται; 10. Καὶ ὁ 

Χαιρεκράτης, Δέδοικα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, μὴ οὐκ ἔχω ἐγὼ 
τοσαύτην σοφίαν, ὥςτε Χαιρεφῶντα ποιῆσαι πρὸς ἐμὲ οἷον 

δεῖ. Καὶ μὴν οὐδέν γε ποικίλον, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδὲ 

καινὸν δεῖ ἐπ᾽ αὐτόν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μηχανᾶσθαι, οἷς δὲ καὶ 

σὺ ἐπίστασαι αὐτός, οἴομαι ἂν αὐτὸν ἁλόντα περὶ πολλοῦ 

ποιεῖσθαί σε. 11. Οὐκ ἂν φθάνοις, ἔφη, λέγων, εἴ τι ἤσθη- 

σαί με φίλτρον ἐπιστάμενον, ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ἐμαυτόν. 

Λέγε δή μοι, ἔφη, εἴ τινα τῶν γνωρίμων βούλοιο κατεργά- 

σασθαι, ὁπότε ϑύοι, καλεῖν σε ἐπὶ δεῖπνον, τί ἂν ποιοίης ; 

Δῆλον, ὅτι κατάρχοιμι ἂν τοῦ αὐτός, ὅτε ϑύοιμι, καλεῖν 

ἐκεῖνον. 12. ἘΠ δὲ βούλοιο τῶν φίλων τινὰ προτρέψασθαι, 

ὁπότε ἀποδημοίης, ἐπιμελεῖσθαι τῶν σῶν, τί ἂν ποιοίης ; 

Δῆλον, ὅτι πρότερος ἂν ἐγχειροίην ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐκεί- 

νου, ὁπότε ἀποδημοίη. 18, ΕΠ δὲ βούλοιο ξένον ποιῆσαι 

ὑποδέχεσθαι σεαυτόν, ὁπότε ἔλθοις εἰς τὴν ἐκείνου, τί ἂν 

ποιοίης; Δῆλον, ὅτι καὶ τοῦτον πρότερος ὑποδεχοίμην ἄν, 

ὁπότε ἔλθοι ᾿Αθήναζε" καὶ εἴ γε βουλοίμην αὐτὸν προθυ- 

μεῖσθαι διαπράττειν μοι ἐφ᾽ ἃ ἥκοιμι, δῆλον, ὅτι καὶ τοῦξςο 

δέοι ἂν πρότερον αὐτὸν ἐκείνῳ ποιεῖν. 14. Πάντ᾽ ἄρα σύ 

γε τὰ ἐν ἀνθρώποις φίλτρα ἐπιστάμενος πάλαι ἀπεκρύπ- 
του" ἢ ὀκνεῖς, ἔφη, ἄρξαι, μὴ αἰσχρὸς φανῆς, ἐὰν πρότερος 

τὸν ἀδελφὸν εὖ ποιῇς; καὶ μὴν πλείστου γε δοκεῖ ἀνὴρ 

ἱπαίνου ἄξιος εἷναι, ὃς ἂν φθάνῃ τοὺς μὲν πολεμίους κα- 

τῶς ποιῶν, τοὺς δὲ φίλους εὐεργετῶν " εἰ μὲν οὖν ἐδόκει 

μοι Χαιρεφῶν ἡγεμονικώτερος εἷναι σοῦ πρὸς τὴν φύσιν 

ταύτην, ἐκεῖνον ἂν ἐπειρώμην πείθειν πρότερον ἐγχειρεῖν 

τῷ σε φίλον ποιεῖσθαι" νῦν δέ μοι σὺ δοκεῖς ἡγούμενος 
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μᾶλλον ἂν ἐξεργάζεσθαι τοῦτο. 15. Καὶ ὁ Χαιρεκράτης 
εἶπεν " ΓἌτοπα λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ οὐδαμῶς πρὸς σοῦ, 
ὅς γε κελεύεις ἐμὲ νεώτερον ὄντα καθηγεῖσθαι - καίτοι τού- 
τοῦ γε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις τἀναντία νομίζεται, τὸν 

πρεσδύτερον ἡγεῖσθαι παντὸς καὶ ἔργου καὶ λόγον. 16. 

Πῶς; ἔφη ὁ Σωκράτης - οὐ γὰρ καὶ ὁδοῦ παραχωρῆσαι τὸν 

νεώτερον πρεσδυτέρῳ συντυγχάνοντι πανταχοῦ νομίζεται, 

καὶ καθήμενον ὑπαναστῆναι, καὶ κοίτῃ μαλακῇ τιμῆσαι, 
καὶ λόγων ὑπεῖξαι; ὠγαθέ, μὴ ὄκνει, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐγχείρει 

τὸν ἄνδρα καταπραῦνειν, καὶ πάνυ ταχύ σοι ὑπακούσεται" 

οὐχ ὁρᾷς, ὡς φιλότιμός ἐστι, καὶ ἐλευθέριος; τὰ μὲν γὰρ 
πονηρὰ ἀνθρώπια οὐκ ἂν ἄλλως μᾶλλον ἕλοις, ἢ εἰ διδοίης 

τι, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς ἀνθρώπους προςφιλῶς χρώμε- 

νος μάλιστ᾽ ἂν κατεργάσαιο. 17. Καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἷ- 

πεν" "Ἐὰν οὖν, ἐμοῦ ταῦτα ποιοῦντος, ἐκεῖνος μηδὲν βελ- 

τίων γίγνηται; Τί γὰρ ἄλλο, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἢ κινδυ- 

νεύσεις ἐπιδεῖξαι, σὺ μὲν χρηστός τε καὶ φιλάδελφος εἶναι, 

ἐκεῖνος δὲ φαῦλός τε καὶ οὐκ ἄξιος εὐεργεσίας ; ἀλλ᾽ οὐδὲν 

οἶμαι τούτων ἔσεσθαι - νομίζω γὰρ αὐτόν, ἐπειδὰν αἴσθη- 
ταί σε προκαλούμενον ἑαυτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον, πάνυ 

φιλονεικήσειν, ὅπως περιγένηταί σον καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ 

εὖ ποιῶν. 18, Νῦν μὲν γὰρ οὕτως, ἔφη, διάκεισθον, ὥςπερ 
εἰ τὼ χεῖρε, ἃς ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὸ συλλαμθάνειν ἀλλήλαιν ἐποί- 
ἥσεν͵ ἀφεμένω τούτου τράποιντο πρὸς τὸ διακωλύειν ἀλ- 

λήλω, ἢ εἰ τὼ πόδε, ϑείᾳ μοίρᾳ πεποιημένω πρὸς τὸ συνερ- 

γεῖν ἀλλήλοιν, ἀμελήσαντε τούτου ἐμποδίζοιεν ἀλλήλω. 
19. Οὐκ ἂν πολλὴ ἀμαθία εἴη καὶ κακοδαιμονία τοῖς ἐπ᾽ 
ὠφελείᾳ πεποιημένοις ἐπὶ βλάδει χρῆσθαι; Καὶ μὴν ἀδελ- 

φώ γε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὁ ϑεὸς ἐποίησεν ἐπὶ μείζονι ὠφελείᾳ 

ἀλλήλοιν, ἢ χεῖρέ τε, καὶ πόδε, καὶ ὀφθαλμώ, τὰἀλλά τε, 
ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις. Χεῖρες μὲν γάρ, εἰ δέοι 
εὐὑτὰς τὰ πλέον ὀργυιᾶς διέχοντα ἅμα ποιῆσαι, οὐκ ἂν 
δύναιντο, πόδες δὲ οὐδ' ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν διέχοντα ἔλθοιεν 

ἅμα, ὀφθαλμοὶ δέ, οἱ καὶ δοκοῦντες ἐπὶ πλεῖστον ἐξικνεῖ- 
σθαι, οὐδ᾽ ἂν τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ ἵμπροσθεν ἄμα 

Μ 
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καὶ τὰ ὄπισθεν ἰδεῖν δύναιντο" ἀδελφὼ δέ, φίλω ὄντε, 

καὶ πολὺ διεστῶτε πράττετον ἅμα καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ ἀλ- 

λήλοιν. 

ΟΕ ΠΥ  Τ Χ, 

ΞΌΟΜΜΑΒΥ. 

ΙΝ [15 Παρίου, 85 ὑγεὶϊ 8ἃ5 ἴῃ τηϑην οἵ ἴΠοβθ ἐμδὲ οϊϊονν, ἔμ 6 {Ποτὴθ 15 

ΕΥΙομάβῃῖρ. ΤΙ {86 ργθβϑηῦ ομδρέθυ [Π6 ναῖαθ οἵ {]Θ μἀβῃῖρ 15 οοῃβι ἀθγθᾶ : 
1. ΜδΩν ῬΘΥΒΟῚΒ ΔΥ6 τη οΥ6 ἰηΐθηῦ ΡΟῚ ΔΩΥ ζὨϊη 5 656 γδίμου ἔμδη ὌΡΟΣ 

(86 δοααϊησ' Πα ΡΥ βουν]η5 οἵ [τ] 6 η45. (ᾧ 1--4.} 

2, Απᾶ νψϑῦ {πθῦθ ἰβ ΠῸ Ῥοββθββίοῃ ἵὩοΥ6 γ] 8 Ὁ]6, ΟΥ̓́ΤΠΛΟΥ͂Θ Βύβ]6, Οἱ 

τῦογο αἰ γθοῦν ἀβϑῖα] ἐῃδη ἃ βοοᾶ ἔτθπᾶ. ἘῸΓΣ 6 ἔϑ 65 οατθ οὗ [Π6 αϑδὶγβ 

δια Ἰηΐογοβίβ οὗ Δ ΠΟΙ Υ 85 1 ΠΟῪ ὑγ υα ΗΪβ οὐτηι ; ΒΘ 5 Γ6 5 ὑγιῦῃ Βῖπὰ ποῦ 

ΤΑΘΥΘΙ͂Υ ῬΥΟΒΡΘΙΌΙΒ, θαΐ 8150 δά ουβθ ἔουσπηθ ; πα μ6 Ῥγου 465 [0Γ [86 5βαίθευ 

8ηα ΡΙΟΒΡΟΥΪΕΥ οὗ ἀποίμου ἃ5 Τα ἢ 85, ἃ Πα ΒοΟΙ)Θ.ΤΩΘ5 ΟΥ̓́Θ ΤΠΟΥ6 ἔμδτι, ΤΌΣ 

μῖβ οὐ. (ᾧ 5-7ὴ 

1. Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου, 

ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσθαι πρὸς φίλων 

κτῆσίν τε καὶ χρείαν " τοῦτο μὲν γὰρ δὴ πολλῶν ἔφη ἀκού- 

εἰν, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστον ἂν εἴη φίλος σαφὴς 

καὶ ἀγαθός, ἐπιμελουμένους δὲ παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη 

τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτήσεως. 3. Καὶ γὰρ οἰκίας, καὶ 

ἀγρούς, καὶ ἀνδράποδα, καὶ βοσκήματα, καὶ σκεύη κτωμέ- 

νους τε ἐπιμελῶς ὁρᾶν ἔφη, καὶ τὰ ὄντα σώζειν πειρωμέ- 

νους, φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν, ὁρᾶν ἔφη 
τοὺς πολλούς, οὔτε ὕπως κτήσονται φροντίζοντας, οὔτε 

ὅπως οἱ ὄντες ἑαυτοῖς σώζωνται. 8. ᾿Αλλὰ καί, καμνόν- 

των φίλων τε καὶ οἰκετῶν, ὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς μὲν οἰκέ- 

ταις καὶ ἰατροὺς εἰςάγοντας, καὶ τἄλλα πρὸς ὑγιείαν ἐπι- 
μελῶς παρασκευάζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλιγωροῦντας" ἀπο- 

θανόντων τε ἀμφοτέρων, ἐπὶ μὲν τοῖς οἰκέταις ἀχθομένους 

καὶ ζημίαν ἡγουμένους, ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις οὐδὲν οἱομένους 

ἐλαττοῦσθαι, καὶ τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων οὐδὲν ἐῶντας 

ἀθεράπευτον, οὐδ᾽ ἀνεπίσκεπτον, τῶν δὲ φίλων ἐπιμελείας 

δεομένων ἀμελοῦντας. 4. Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὁρᾶν ἔφη 

τοὺς πολλοὺς τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων, καὶ πάνυ πολλῶν 
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αὐτοῖς ὄντων, τὸ πλῆθος εἰδότας, τῶν δὲ φίλων, ὀλίγων 
ὄντων, οὐ μόνον τὸ πλῆθος ἀγνοοῦντας, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
πυνθανομένοις τοῦτο καταλέγειν ἐγχειρήσαντας, οὺς ἐν 

τοῖς φίλοις ἔθεσαν, πάλιν τούτους ἀνατίθεσθαι - τοσοῦτον 

αὐτοὺς τῶν φίλων φροντίζειν. ὃ. Καίτοι πρὸς ποῖον κτῆμα 
'τῶν ἄλλων παραθαλλόμενος φίλος ἀγαθός οὐκ ἂν πολλῷ 

κρείττων φανείη; ποῖος γὰρ ἵππος, ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω 
χρήσιμον, ὥςπερ ὁ χρηστὸς φίλος, ποῖον δὲ ἀνδράποδον 

οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον, ἢ ποῖον ἄλλο κτῆμα οὕτω 
πάγχρηστον ; 6. Ο γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτὸν τάττει πρὸς 

πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ, καὶ τῆς τῶν ἰδίων κατασκευῆς, 
καὶ τῶν κοινῶν πράξεως, καί, ἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ, 
συνεπισγχύει, ἄν τέ τις φόδος ταράττῃ, συμδοηθεῖ, τὰ μὲν 

συναναλίσκων, τὰ δὲ συμπράττων, καὶ τὰ μὲν συμπείθων, 

τὰ δὲ βιαζόμενος, καὶ εὖ μὲν πράττοντας πλεῖστα εὐφραΐ- 
νων, σφαλλομένους δὲ πλεῖστα ἐπανορθῶν. ἢ. “Ἃ δὲ αἵ 
τε χεῖρες ἑκάστῳ ὑπηρετοῦσι, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ προορῶσι, 

καὶ τὰ ὦτα προακούουσι, καὶ οἱ πόδες διανύτουσι, τούτων 

φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς λείπεται" πολλάκις δέ, ἃ πρὸ αὖ- 
τοῦ τις οὐκ ἐξειργάσατο, ἢ οὐκ εἶδεν, ἢ οὐκ ἤκουσεν, ἢ οὐ 
διήνυσε, ταῦτα ὁ φίλος πρὸ τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. ᾿᾽Αλλ᾽ 

ὅμως ἔνιοι δένδρα μὲν πειρῶνται ϑεραπεύειν τοῦ καρποῦ 

ἕνεκεν, τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλεῖται φίλος͵ 

ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται. 

΄ ΟΗΠΑΡΤΕῈΒ ΥΓ. 

ΒΌΜΜΛΑΥ. 

Τῆὴκ τδίη ροίοξ ἰηνοϊνοά ἴω το Ῥγοκσοξ ομδρίον ἐπ, (δας νεὸ σμοαϊ]ὰ Ἰοοὶς 
ψεο}} ἰοΐο οατγεοῖνον, απὰ σοὸ ἴα υγθδὲ πε αγατίου νγὸ ΤΌΔΥ ΓΟΘΦΟΏΔΌΪ Βορὸ 
ναι συν δίδινδα αγὸ βοϊδίηρ υα, απὰ εἰνου ὰ αἷφὸ εἰτίνο ἴο ὕὸ οἵ δα τησοῖ ὅδὸ 

αὦ μοκείοϊο τὸ τἰνοτ,. 
Οἱ πεοουυς οἵ εἶνο Ὀγουΐ οἵ {νο ἀϊκπουφαίου, τόδ ἐεΐηρν ἀτὸ ἰοδ τὸ θῸ 

οοοοϊοδοά ᾿γ τὸ τουδοτ, γαϊνον τὐαὴ σχργομαὶν σἰαϊτοὰ ὕγ Βοογαῖου, Ηἰν 
οὗὐοσι, ονεσνοτ, ἐν ἴο γέργονο σοο οἵ δία ῥοϊϊονγοτα ον μανίοε ἀοκοηιο ἃ 
(ὐἱοινὶ νεῖν νυ ορρτονεοὰ υυί εν ῬδοῦγΥ. 
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1. Ἤκουσα δέ ποτε καὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, ὃς ἐδόκει 
μοι προτρέπειν τὸν ἀκούοντα ἐξετάζειν ἑαυτόν, ὁπόσου τοῖς 

φίλοις ἄξιος εἴη. ᾿Ιδὼν γάρ τινα τῶν ξυνόντων ἀμελοῦντα 

φίλου πενίᾳ πιεζομένου, ἤρετο ᾿Αντισθένη ἐναντίον τοῦ 

ἀμελοῦντος αὐτοῦ, καὶ ἄλλων πολλῶν: 3. ἵΑρ᾽, ἔφη, ὦ 
᾿Αντίσθενες, εἰσί τινες ἀξίαι φίλων, ὥςπερ οἰκετῶν; Τῶν 

γὰρ οἰκετῶν ὁ μέν που δύο μναῖν ἄξιός ἐστιν, ὁ δὲ οὐδ᾽ 

ἡμιμναίου, ὁ δὲ πέντε μνῶν, ὁ δὲ καὶ δέκα" Νικίας δὲ ὁ 
Νικηράτου λέγεται ἐπιστάτην εἰς τἀργύρια πρίασθαι τα- 

λάντου" σκοποῦμαι δὴ τοῦτο, ἔφη, εἰ ἄρα, ὥςπερ τῶν οἶκε- 
τῶν, οὕτω καὶ τῶν φίλων εἰσὶν ἀξίαι. 8. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη 

ὁ ̓ Αντισθένης - ἐγὼ γοῦν βουλοίμην ἂν τὸν μέν τινα φίλον 

μοι εἶναι μᾶλλον, ἢ δύο μνᾶς, τὸν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἡμιμναίου προ- 
τιμησαίμην, τὸν δὲ καὶ πρὸ δέκα μνῶν ἑλοίμην ἄν, τὸν δὲ 

πρὸ πάντων χρημάτων καὶ πόνων πριαίμην ἂν φίλον μοι 

εἶναι. 4. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἴ γε ταῦτα τοιαῦτά 
ἐστι, καλῶς ἂν ἔχοι ἐξετάζειν τινὰ ἑαυτόν, πόσου ἄρα τυγ- 

χάνει τοῖς φίλοις ἄξιος ὦν, καὶ πειρᾶσθαι ὡς πλείστου ἄξιος 

εἶναι, ἵνα ἧττον αὐτὸν οἱ φίλοι προδιδῶσιν - ἐγὼ γάρ τοι: 
ἔφη, πολλάκις ἀκούω τοῦ μέν, ὅτι προὔδωκεν αὐτὸν φίλος 

ἀνήρ, τοῦ δέ, ὅτι μνᾶν ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ μᾶλλον εἵλετο ἀνήρ, ὃν 
ᾧετο φίλον εἷναι. δ. Τὰ τοιαῦτα πάντα σκοπῶ, μή, ὥςπερ, 

ὅταν τις οἰκέτην πονηρὸν πωλῇ, καὶ ἀποδίδωται τοῦ εὑ- 

ρόντος, οὕτω καὶ τὸν πονηρὸν φίλον, ὅταν ἐξῇ τὸ πλεῖον 

τῆς ἀξίας λαθεῖν, ἐπαγωγὸν ἢ προδίδοσθαι" τοὺς δὲ χρη- 
στοὺς οὔτε οἰκέτας πάνυ τι πωλουμένους ὁρῶ, οὔτε φίλους 

προδιδομένους. 

ΟΥΑΙ ὍΝ 

ΒΟΜΜΑΝΥ͂. 

ΤΗῈΕ βυδ͵οος οὗἉ {τ μἀβῃῖρ 15 οοπεϊηποᾶ, πᾶ {Π|6 ΤΟ] ονγὶηρ ἱμασῖτγῖ 5. ἀγΘ 

ἐηδεϊξαςοα τυ τοσαγά ἴο ἴδ: 

1. γμαῦ Κἰπᾶ οὗ ῬΘΥΒΟῚΒ ΔΓΘ γγὸ ἴ0 ὉΠοΟΒΘ 5 τ οπᾶβ 7 (ᾧ 1-. 

9. ἴῃ υγμαῦ νγαν, ὈΘίογο νγ 6 τ ΚΘ ΤΠ] 0 ΟἿΓ ἔπ πᾶβ, οαρ δ νγὸ ἴο Ραξ ἔμ οτα 
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ἴο ὕπο ἐεβέ, ἰὼ ογὰοσ ἕο δδοουίδίῃ υνμοίθον ἴον νν ἢ} ταλῖκο σοοὰ γι ουνὰ8 οΥ 

τοι (ὁ 6,1) 
3. ἴὰ γδαξ νγαν, αἴεσ ἃ βόγβοῦ 885 ὕθϑη δβοοσίαϊπθα ἴο 06 νγουτον οὗ 

συγ ἔπε κμΐρ, ἀχὸ τσ ἴο ὑγοσδθὰ ἴο τῦακο Βΐτῃ οὐγ ἔϊεπὰ (ᾧ 8-58.} 
Τῦσδο ααορειίουβ μαντηρ Ὀθθὴ ἀηδυγογεοά, βοογαῖεβ το κ65 (6 ΤΟ ονν τσ 

τοτοατῖκα ἴῃ αδὐάϊιίου: 1. 1 ομοοδίηρ ἔγίθηὰβ, νγο τοῦδέ Ὀ6 συϊάφά, ποῖ ὈῪ 
τῆστο ζάϊτοοσα οἵ ἀχτοτίογ, Ρὰξ ὈῪ ἱπέογηδὶ Ἄχοθθηςθ. (ᾧ 59-99.} 2. Ἐτϊ οπά- 
βδΐρ τοῦβξ ποοσββαγν δρτίηρ ἴγοτη δὰ δατηϊγαϊίου οἵ υγβδξ 5 νἱγζαοαβ 
(ὁ 33.) 3. Τρῖα αἀτοϊγατίοη ἱηπρίτοα α Κιηάϊν ἔθος (ᾧ 34), ἀπὰ ἐμῖα Κίπά!ν 
δοϊζοι ἱπαροὶς 5 ἴο βίγῖνϑ ἴω ΘΥΟΥΥ ὙΥΑΥ ἴο δἱηὰ {π6 ἰηάϊνί 8] παηΐο τ 8 85 
αἴσοᾶ, (ᾧ 35) 4. Νον ἔνι Βαβὶα οἵ τϑαὶ ἐτί σπᾶβῖρ 18 ἐγαῖῃ απ σαρᾶοτ 
(6 536-58), απᾶὰ Ββοποο ἴθ ββογίεβε, απὰ βαΐεβέ, απᾶ θεβὲ τοδᾶ ἴο ὕτ θυ βῃῖ 

1 δεῖς, ἴο κιγῖνο ἴο ὕδ ἴω γϑαῖτν βασῖ ἃ 5 γοῦ τη νυν} γοῦγ ἔπ οηβ ἴο οοῦ»- 
αἰδον γοὰ το ὕ6. (ᾧ 39.) 

1, ᾿Εδόκει δέ μοι καὶ εἰς τὸ δοκιμάζειν φίλους, ὁποίους 

ἄξιον κτᾶσθαι, φρενοῦν τοιάδε λέγων" Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ 
Κριτόδουλε, εἰ δεοίμεθα φίλου ἀγαθοῦ, πῶς ἂν ἐπιχειροίη- 

μεν σκοπεῖν ; ἄρα πρῶτον μὲν ζητητέον, ὅςτις ἄρχει γα- 
στρός τε, καὶ φιλοποσίας, καὶ λαγνείας, καὶ ὕπνου, καὶ 
ἀργίας; ὁ γὰρ ὑπὸ τούτων κρατούμενος οὔτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ 

δύναιτ᾽ ἄν οὔτε φίλῳ τὰ δέοντα πράττειν; Μὰ Δί, οὐ 
δῆτα, ἔφη. Οὔκουν τοῦ μὲν ὑπὸ τούτων ἀρχομένου ἀφεκ- 
τέον δοκεῖ σοι εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 3. Τί γάρ; 

ἔφη, ὅςτις δαπανηρὸς ὧν μὴ αὐτάρκης ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῶν 
πλησίον δεῖται, καὶ λαμθάνων μέν, μὴ δύναται ἀποδιδόναι, 
μὴ λαμβάνων δέ, τὸν μὴ διδόντα μισεῖ, οὗ δοκεῖ σοι καὶ 
οὗτος χαλεπὸς φίλος εἶναι; Πάνυ, ἔφη. Οὔκουν ἀφεκ. 
τέον καὶ τούτου; ᾿Αφεκτέον "πέντοι, ἔφη. 3. Τί γάρ: 

ὅςτις χρηματίζεσθαι μὲν δύνατα., πολλῶν δὲ χρημάτων 

ἐπιθυμεῖ, καὶ διὰ τοῦτο δυςξύμδολός ἐστι, καὶ λαμδάνων 
μὲν ἥδεται, ἀποδιδόναι δὲ οὐ βούλεται; Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, 
ἔφη, οὗτος ἔτι πονηρότερος ἐκείνου εἴνω. 4. Τί δέ; ὗςτις 

διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίζεσθαι μηδὲ ποὺς ὃν ἄλλο σχο- 
λὴν ποιεῖται, ἢ ὁπόθεν αὐτὸς κερδανεῖ; ᾿Αφεκτέον καὶ 
τούτου, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ " ἀνωφελὴς γὰρ ἂν εἴη τῷ χρωμένῳ. 
Τί δέ; ὅςτις στασιώδης τέ ἐστι, καὶ ϑέλων πολλοὺς τοῖς 

φίλοις ἐχθροὺς παρέχειν, Φευκτέον, νὴ Δία, καὶ τοῦτον, 

ἘῚ δέ τις τούτων μὲν τῶν κακῶν μηδὲν ἔχοι, εὖ δὲ πάσχων 
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ἀνέχεται, μηδὲν φροντίζων τοῦ ἀντευεργετεῖν ; ̓Ανωφελὴς 

ἂν εἴη καὶ οὗτος " ἀλλὰ ποῖον, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρήσομεν 
φίλον ποιεῖσθαι; ὅ. Οἷμαι μέν, ὃς τἀναντία τούτων ἐγ- 

κρατὴς μέν ἐστι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν, εὔορκος δὲ 

καὶ εὐξύμθολος ὧν τυγχάνει, καὶ φιλόνεικος πρὸς τὸ μὴ 

ἐλλείπεσθαι εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργετοῦντας αὐτόν, ὥςτε λυ- 

σιτελεῖν τοῖς χρωμένοις. 6. Πῶς οὖν ἂν ταῦτα δοκιμά- 
σαιμεν, ὦ Σώκρατες, πρὸ τοῦ χρῆσθαι; "Τοὺς μὲν ἀνδριαν- 

γοποιούς, ἔφη, δοκιμάζομεν, οὐ τοῖς λόγοις αὐτῶν τεκμαι- 

ρόμενοι, ἀλλ᾽ ὃν ἂν ὁρῶμεν τοὺς πρόσθεν ἀνδριάντας κα 

λῶς εἰργασμένον, τούτῳ πιστεύομεν καὶ τοὺς λοιποὺς εὖ 

ποιήσειν. Ἴ. ἹΚαὶ ἄνδρα δὴ λέγεις, ἔφη, ὃς ἂν τοὺς φίλους 

τοὺς πρόσθεν εὖ ποιῶν φαίνηται, δῆλον εἶναι καὶ τοὺς 

ὑστέρους εὐεργετήσοντα; Καὶ γὰρ ἵπποις, ἔφη, ὃν ἂν. 

τοῖς πρόσθεν ὁρῶ καλῶς χρώμενον, τοῦτον καὶ ἄλλοις οἶμαι 

καλῶς χρῆσθαι. 8. Ἑΐεν, ἔφη ὃς δ᾽ ἂν ἡμῖν ἄξιος φιλίας 

δοκῇ εἶναι, πῶς χρὴ φίλον τοῦτον ποιεῖσθαι ; ἹΤρῶτον μέν, 

ἔφη, τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν ἐπισκεπτέον, εἰ συμθουλεύουσιν 

αὐτὸν φίλον ποιεῖσθαι. "Τί οὖν ; ἔφη, ὃν ἂν ἡμῖν τε δοκῇ 

καὶ οἱ ϑεοὶ μὴ ἐναντιῶνται, ἔχεις εἰπεῖν, ὅπως οὗτος ϑηρα- 

τέος; 9. Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐ κατὰ πόδας, ὥςπερ ὃ λαγώς, οὐδ᾽ 

ἀπάτῃ, ὥςπερ αἱ ὄρνιθες, οὐδὲ βίᾳ, ὥςπερ οἱ ἐχθροί ἄκον- 
τὰ γὰρ φίλον ἑλεῖν ἐργῶδες - χαλεπὸν δὲ καὶ δήσαντα 

κατέχειν, ὥςπερ δοῦλον " ἐχθροὶ γὰρ μᾶλλον ἢ φίλοι γίγ- 

γονται ταῦτα πάσχοντες. Φίλοι δὲ πῶς ; ἔφη. 10. Εΐναι 

μέν τινάς φασιν ἐπῳδάς, ἃς οἱ ἐπιστάμενοι ἐπάδοντες οἷς 
ἂν βούλωνται φίλους ἑαυτοῖς ποιοῦνται " εἷναι δὲ καὶ φίλ- 

τρα, οἷς οἱ ἐπιστάμενοι πρὸς οὺς ἂν βούλωνται χρώμενοι 

φιλοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν. 11. Πόθεν οὖν, ἔφη, ταῦτα μάθοι- 

μεν ἄν; "Ἃ μὲν αἱ Σειρῆνες ἐπῆδον τῷ ᾿Οδυσσεῖ, ἤκουσας 
Ὁμήρου, ὧν ἐστιν ἀρχὴ τοιάδε τις" 

Δεῦρ᾽ ἄγε δή, πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν. 

Ταύτην οὗν, ἔφη, τὴν ἐπῳδήν, ὦ Σώκρατες, καὶ τοῖς ἄλ- 
λοις ἀνθρώποις αἱ Σειρῆνες ἐπάδουσαι κατεῖχον, ὥςτε μὴ 

ἀπιέναι ἀπ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐπᾳσθέντας; Οὔκ" ἀλλὰ τοῖς ἐπ᾽ 
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ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις οὕτως ἐπῇδον. 19. Σχεδόν τι λέ- 
γεις τοιαῦτα χρῆναι ἑκάστῳ ἐπάδειν, οἷα μὴ νομιεῖ ἀκούων 
τὸν ἐπαινοῦντα καταγελῶντα λέγειν - οὕτω μὲν γὰρ ἐχθί- 

ων τ᾽ ἂν εἴη, καὶ ἀπελαύνοι τοὺς ἀνθρώπους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 

εἰ τὸν εἰδότα, ὅτι μικρός τε καὶ αἰσγρὸς καὶ ἀσθενής ἐστιν, 
ἐπαινοίη λέγων, ὅτι καλός τε καὶ μέγας καὶ ἰσχυρός ἐστιν. 
18. "Αλλας δέ τινας οἶσθα ἐπῳδάς; Οὔκ: ἀλλ᾽ ἤκουσα 

μέν, ὅτε Περικλῆς πολλὰς ἐπίσταιτο, ἃς ἐπάδων τῇ πόλει 

ἐποίει αὑτὴν φιλεῖν αὑτόν. Θεμιστοκλῆς δὲ πῶς ἐποίησε 
τὴν πόλιν φιλεῖν αὑτόν; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἐπάδων, ἀλλὰ περι- 

ἄψας τι ἀγαθὸν αὐτῇ. 14. Δοκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώκρα- 
τες, ὡς, εἰ μέλλοιμεν ἀγαθόν τινα κτήσασθαι φίλον, αὐτοὺς 

ἡμᾶς ἀγαθοὺς δεῖ γενέσθαι λέγειν τε καὶ πράττειν. Σὺ δ' 
ᾧου, ἔφη ὁ Σωκράτης, οἷόν τ᾽ εἶναι πονηρὸν ὄντα χρηστοὺς 
φίλους κτήσασθαι; 15. '᾿Ἑώρων γάρ, ἔφη ὁ Κριτόθουλος, 

ῥήτοράς τε φαύλους ἀγαθοῖς δημηγόροις φίλους ὄντας, καὶ 
στρατηγεῖν οὐχ ἱκανούς πάνυ στρατηγικοῖς ἀνδράσιν ἑταί- 

ρους. 160. 'Αρ᾽ οὖν, ἔφη, καί, περὶ οὗ διαλεγόμεθα, οἶσθά 

τινας, οἱ ἀνωφελεῖς ὄντες ὠφελίμους δύνανται φίλους 

ποιεῖσθαι; Μὰ Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, ἔφη" ἀλλ᾽ εἰ ἀδύνατόν ἐστι, 

πονηρὸν ὄντα καλοὺς κἀγαθοὺς φίλους κτήσασθαι, ἐκεῖνο 
ἤδη μέλει μοι, εἰ ἔστιν, αὐτὸν καλὸν κἀγαθὸν γενόμενον, 
ἐξ ἑτοίμου τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς φίλον εἶναι. 17. Ὃ τα- 

ράττει σε, ὦ Κριτόδουλε, ὅτι πολλάκις ἄνδρας καὶ καλὰ 
πράττοντας, καὶ τῶν αἰσγρῶν ἀπεχομένους ὁρᾷς, ἀντὶ τοῦ 
φίλους εἶναι, στασιάζοντας ἀλλήλοις, καὶ χαλεπώτερον 
χρωμένους τῶν μηδενὸς ἀξίων ἀνθρώπων. 18, Καὶ οὐ μό- 
γον γ᾽, ἔφη ὁ Κριτόδουλος, οἱ ἰδιῶται τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ 
καὶ πόλεις, αἵἴ͵ τῶν τε καλῶν μάλιστα ἐπιμελόμεναι, καὶ τὰ 

αἰσγρὰ ἥκιστα προςιέμεναι, πολλάκις πολεμικῶς ἔχουσι 
πρὸς ἀλλήλας. 19. "Ἃ λογιζόμενος, πάνυ ἀθύμως ἔχω 
πρὸς τὴν τῶν φίλων κτῆσιν " οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ὁρῶ 

φίλους ἀλλήλοις δυναμένους εἶναι " πῶς γὰρ ἂν ἢ ἀχάρι- 
στοι, ἢ ἀμελεῖς, ἢ πλεονέκται, ἢ ἄπιστοι, ἢ ἀκρατεῖς ἄν- 

θρωποι δύναιντο φίλοι γενέσθαι; Οἱ μὲν οὖν πονηροὶ 
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πάντως ἔμοιγε δοκοῦσιν ἀλλήλοις ἐχθροὶ μᾶλλον ἢ φίλο 
πεφυκέναι. 30. ᾿Αλλὰ μήν, ὥςπερ σὺ λέγεις, οὐδ᾽ ἂν τοῖς 
χρηστοῖς οἱ πονηροί ποτε συναρμόσειαν εἰς φιλίαν " πῶς 

γὰρ οἱ τὰ πονηρὰ ποιοῦντες τοῖς τὰ τοιαῦτα μισοῦσι φίλοι 

γένοιντ᾽ ἄν; Ἐἰῤ δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες στασιά- 

ζουσί τε περι τοῦ πρωτεύειν ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ φθονοῦν.- 

τες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλήλους, τίνες ἔτι φίλοι ἔσονται, 

καὶ ἐν τίσιν ἀνθρώποις εὔνοια καὶ πίστις ἔσται; 321. ᾿Αλλ’ 

ἔχει μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ποικίλως πως ταῦτα, ὦ Κριτό- 

θουλε: φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν φιλικά" 

δέονται τε γὰρ ἀλλήλων, καὶ ἐλεοῦσι, καὶ συνεργοῦντες 

ὠφελοῦσι, καὶ τοῦτο συνιέντες χάριν ἔχουσιν ἀλλήλοις " 

τὰ δὲ πολεμικά" τά τε γὰρ αὐτὰ καλὰ καὶ ἡδέα νομίζοντες, 

ὑπὲρ τούτων μάχονται, καὶ διχογνωμονοῦντες ἐναντιοῦν- 

ται" πολεμικὸν δὲ καὶ ἔρις, καὶ ὀργή καὶ δυςμενὲς μὲν ὁ 
τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως, μισητὸν δὲ ὁ φθόνος. 33. ᾿Αλλ’ 

ὕμως διὰ τούτων πάντων ἡ φιλία διαδυομένη συνάπτει 

τοὺς καλούς τε κἀγαθούς " διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν αἱροῦνται 

μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι μᾶλλον, ἢ διὰ πολέ- 

μου πάντων κυριεύειν, καὶ δύνανται πεινῶντες καὶ διψῶν- 

τες ἀλύπως σίτου καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν. 38. Δύνανται δὲ 

καὶ χρημάτων οὐ μόνον, τοῦ πλεονεκτεῖν ἀπεχόμενοι, νομί- 

μως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις " δύνανται δὲ 

καὶ τὴν ἔριν οὐ μόνον ἀλύπως, ἀλλὰ καὶ συμφερόντως ἀλ- 
λήλοις διατίθεσθαι, καὶ τὴν ὀργὴν κωλύειν εἰς τὸ μεταμε- 

λησόμενον προϊέναι " τὸν δὲ φθόνον παντάπασιν ἀφαιροῦσι, 

τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀγαθὰ τοῖς φίλοις οἰκεῖα παρέχοντες, τὰ δὲ 
τῶν φίλων, ἑαυτῶν νομίζοντες. 94. Πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς 

τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς καὶ τῶν πολιτικῶν τιμῶν μὴ 

μόνον ἀθλαθεῖς, ἀλλὰ καὶ ὠφελίμους ἀλλήλοις κοινωνοὺς 

εἶναι ; οἱ μὲν γὰρ ἐπιθυμοῦντες ἐν ταῖς πόλεσι τιμᾶσθαΐ τε 

καὶ ἄρχειν, ἵνα ἐξουσίαν ἔχωσι χρήματά τε κλέπτειν, καὶ 

ἀνθρώπους βιάζεσθαι, καὶ ἡδυπαθεῖν, ἄδικοί τε καὶ πονηροὶ 

ἂν εἶεν, καὶ ἀδύνατοι ἄλλῳ συναρμόσαι. 88. Ἐπ δέ τις, ἐν 

πόλει τιιᾶσθαι βουλόμενος, ὅπως αὐτός τε μὴ ἀδικῆται, καὶ 
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τοῖς φίλοις τὰ δίκαια βοηθεῖν δύνηται, καὶ ἄρξας ἀγαθόν 

τι ποιεῖν τὴν πατρίδα πειρᾶται, διὰ τί ὁ τοιοῦτος ἄλλῳ 

τοιούτῳ οὐκ ἂν δύναιτο συναρμόσαι; Πότερον τοὺς φί- 
λους ὠφελεῖν μετὰ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἦττον δυνήσεται, 
ἢ τὴν πόλιν εὐεργετεῖν ἀδυνατώτερος ἔσται, καλούς τε 
κἀγαθοὺς ἔχων συνεργούς; 30. ᾿Αλλὰ καὶ ἐν τοῖς γυμνι- 
κοῖς ἀγῶσι δῆλόν ἐστιν, ὅτι, εἰ ἐξῆν τοῖς κρατίστοις συν- 

θεμένους ἐπὶ τοὺς χείρους ἰέναι, πάντας ἂν τοὺς ἀγῶνας 

οὗτοι ἐνίκων, καὶ πάντα τὰ ἀθλα οὗτοι ἐλάμδϑανον. Ἐπεὶ 
οὖν ἐκεῖ μὲν οὐκ ἐῶσι τοῦτο ποιεῖν, ἐν δὲ τοῖς πολιτικοῖς 

ἐν οἷς οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ κρατιστεύουσιν, οὐδεὶς κωλύει, μεύ 
οὗ ἄν τις βούληται, τὴν πόλιν εὐεργετεῖν, πῶς οὖν οὐ λυ 
σιτελεῖ τοὺς βελτίστους φίλους κτησάμενον πολιτεύεσθαι 

τούτοις κοινωνοῖς καὶ συνεργοῖς τῶν πράξεων μᾶλλον τ 

ἀνταγωνισταῖς χρώμενον ; 27. ᾿Αλλὰ μὴν κἀκεῖνο δῆλον 

ὅτι, κἂν πολεμῇ τίς τινι, συμμάχων δεήσεται, καὶ τούτω’ 

πλειόνων, ἐὰν καλοῖς κἀγαθοῖς ἀντιτάττηται. Καὶ μὴν σ᾽ 
συμμαχεῖν ἐθέλοντες εὖ ποιητέοι, ἵνα ϑέλωσι προθυμεῖσθαι 
πολὺ δὲ κρεῖττον τοὺς βελτίστους ἐλάττονας εὖ ποιεῖν, ἡ 

τοὺς χείρονας πλείονας ὄντας " οἱ γὰρ πονηροὶ πολὺ πλει- 

ὄνων εὐεργεσιῶν, ἢ οἱ χρηστοί, δέονται. 38. ᾿Αλλὰ ϑαῤ 

ῥῶν, ἔφη, ὦ Κριτόδουλε, πειρῶ ἀγαθὸς γίγνεσθαι, καὶ τοι 
οὗτος γιγνόμενος ϑηρᾶν ἐπιχείρει τοὺς καλούς τε κἀγα 

θούς. Ἴσως δ' ἄν τί σοι κἀγὼ συλλαθεῖν εἰς τὴν τῶν 

καλῶν τε κἀγαθῶν ϑήραν ἔχοιμι, διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι 
δεινῶς γάρ, ὧν ἂν ἐπιθυμήσω ἀνθρώπων, ὅλος ὥρμημαι ἐπ' 
τὸ φιλῶν τε αὑτοὺς ἀντιφιλεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ ποθῶν 
ἀντιποθεῖσθαι, καὶ ἐπιθυμῶν ξυνεῖναι καὶ ἀντεπιθυμεῖσθαι 
τῆς ξυνουσίας. 39. 'Ορῶ δὲ καὶ σοὶ τούτων δεῆσον, ὅταν 

ἐπιθυμήσῃς φιλίαν πρός τινας ποιεῖσθαι. Μὴ σὺ οὖν ἀπο- 
κρύπτου με, οἷς ἂν βούλοιο φίλος γενέσθαι" διὰ γὰρ τὴ 
ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ἀρέσαι τῷ ἀρέσκοντί μοι, οὐκ ἀπείρως οἷ: 
μαι ἔχειν πρὸς ϑήῆραν ἀνθρώπων. 530, Καὶ ὁ Κριτόδουλος 
ἔφη" Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τούτων ἐγὼ τῶν μαθημάτων 

πάλαι ἐπιθυμῶ. 33. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" Ὅταν οὖν, ὦ 
9 
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Κριτόθουλε, φίλος τινὲ βούλῃ γενέσθαι, ἐάσεις με κατει- 

πεῖν σου πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄγασαί τε αὐτοῦ, καὶ ἐπιθυμεῖς 

φίλος αὐτοῦ εἷναι; Ἱατηγόρει, ἔφη ὁ ἹΚριτόθουλος, οὐ- 

δένα γὰρ οἷδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας. 84. ᾿Εὰν δέ 

σου προςκατηγορήσω, ἔφη, ὅτι, διὰ τὸ ἄγασθαι αὐτοῦ, καὶ 

εὐνοϊκῶς ἔχεις πρὸς αὐτόν, ἄρα μὴ διαθάλλεσθαι δόξεις ὑπ᾽ 

ἐμοῦ; ᾿Αλλὰ καὶ αὐτῷ μοι, ἔφη, ἐγγίγνεται εὔνοια, πρὸς 

οὺς ἂν ὑπολάθω εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἐμέ. 85. Ταῦτα μὲν 

δή, ἔφη ὃ Σωκράτης, ἐξέσται μοι λέγειν περὶ σοῦ, πρὸς οὺὃς 

ἂν βούλῃ φίλους ποιήσασθαι" ἐὰν δέ μοι ἔτι ἐξουσίαν δῷς 

λέγειν περὶ σοῦ, ὅτι ἐπιμελής τε τῶν φίλων εἶ, καὶ οὐδενὶ 
οὕτω χαίρεις ὡς φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐπί τε τοῖς καλοῖς ἔρ- 

γοις τῶν φίλων ἀγάλλει οὐχ ἧττον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ, καὶ 

ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν φίλων χαίρεις οὐδὲν ἧττον, ἢ ἐπὶ 
τοῖς ἑαυτοῦ, ὅπως τε ταῦτα γίγνηται τοῖς φίλοις, οὐκ ἀπο- 

κάμνεις μηχανώμενος, καὶ ὅτι ἔγνωκας ἀνδρὸς ἀρετὴν εἶναι, 

νικᾶν τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιοῦντα, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς κακῶς, 

πάνυ ἂν οἷμαΐί σοι ἐπιτήδειον εἷναί με σύνθηρον τῶν ἀγα- 

θῶν φίλων. 3836. Τί οὖν, ἔφη ὁ ἹΚριτόθουλος, ἐμοὶ τοῦτο 

λέγεις, ὥςπερ οὐκ ἐπὶ σοὶ ὄν, ὅ τι ἂν βούλῃ, περὶ ἐμοῦ λέ- 

γεῖιν; Μὰ Δί᾽ οὔχ, ὥς ποτε ἐγὼ ᾿Ασπασίας ἤκουσα" ἔφη 
γὰρ τὰς ἀγαθὰς προμνηστρίδας, μετὰ μὲν ἀληθείας τἀγαθὰ 

διαγγελλούσας, δεινὰς εἷναι συνάγειν ἀνθρώπους εἰς κη- 
δείαν, ψευδομένας δ᾽ οὐκ ὠφελεῖν ἐπαινούσας " τοὺς γὰρ 

ἐξαπατηθέντας ἅμα μισεῖν ἀλλήλους τε καὶ τὴν προμνη- 

σαμένην " ἃ δὴ καὶ ἐγὼ πεισθεὶς ὀρθῶς ἔχειν ἡγοῦμαι οὐκ 

ἐξεῖναί μοι περὶ σοῦ λέγειν ἐπαινοῦντι οὐδέν, ὅ τι ἂν μὴ 
ἀληθεύω. 87. Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὁ ἸἹΚριτόθουλος, τοιοῦτός 

μοι φίλος εἷ, ὦ Σώκρατες, οἷος, ἂν μέν τι αὐτὸς ἔχω ἐπιτή- 
δειον εἰς τὸ φίλους κτήσασθαι, συλλαμθάνειν μοι" εἰ δὲ 

μῆ, οὐκ ἂν ἐθέλοις πλάσας τι εἰπεῖν ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὠφελείᾳ. 

Πότερα δ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Ἱριτόθουλε, δοκῶ σοι 
μᾶλλον ὠφελεῖν σε τὰ ψευδὴ ἐπαινῶν, ἢ πείθων πειρᾶσθαΐ 

σε ἀγαθὸν ἄνδρα γενέσθαι; 38. ἘΠ δὲ μὴ φανερὸν οὕτω 

σοι, ἐκ τῶνδε σκέψαι" εἰ γάρ σε βουλόμενος φίλον ποιῆσαι 
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ναυκλήρῳ, ψευδόμενος ἐπαινοίην, φάσκων ἀγαθὸν εἶναι 
κυδερνήτην, ὁ δέ μοι πεισθεὶς ἐπιτρέψειέ σοι τὴν ναῦν μὴ 

ἐπισταμένῳ κυδερνᾶν, ἔχεις τινὰ ἐλπίδα, μὴ ἂν σαυτόν τε 
καὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι ; ἢ εἴ σοι πείσαιμι κοινῇ τὴν πόλιν, 
φευδόμενος, ὡς ἂν στρατηγικῷ τε καὶ δικαστικῷ καὶ πολι- 

τικῷ, ἑαυτὴν ἐπιτρέψαι, τί ἂν οἴει σεαυτὸν καὶ τὴν πόλιν 
ὑπὸ σοῦ παθεῖν; ἢ εἴ τινας ἰδίᾳ τῶν πολιτῶν πείσαιμι, 
ψευδόμενος, ὡς ὄντι οἰκονομικῷ τε καὶ ἐπιμελεῖ, τὰ ἑαυτῶν 
ἐπιτρέψαι, ἄρ᾽ οὐκ ἂν πεῖραν διδούς ἅμα τε βλαθδερὸς εἴης, 
καὶ καταγέλαστος φαίνοιο; 39. ᾿Αλλὰ συντομωτάτη τε, 
καὶ ἀσφαλεστάτη, καὶ καλλίστη ὁδός, ὦ Κριτόδουλε, ὅ τι 
ἄν βούλῃ δοκεῖν ἀγαθὸς εἶναι, τοῦτο καὶ γενέσθαι ἀγαθὸν 

πειρᾶσθαι. “Ὅσαι δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἀρεταὶ λέγονται, σκο- 

πούμενος εὑρήσεις πάσας μαθήσει τε καὶ μελέτῃ αὐξανομέ 
νας. ᾿Εγὼ μὲν οὖν, ὦ Κριτόδουλε, οἶμαι δεῖν ἡμᾶς ταύτῃ 
ϑηρᾶσθαι" εἰ δὲ σύ πως ἄλλως γιγνώσκεις, δίδασκε. Ἱαὶ 
ὁ Κριτόδουλος - ᾽Αλλ᾽ αἰσχυνοίμην ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
ἀντιλέγων τούτοις" οὔτε γὰρ καλὰ οὔτε ἀληθῆ λέγοιμ᾽ ἄν 

΄ 

ΟἨΠΑΡΤΈΒΥΤΙ, 

ΒΌΜΜΛΈΕΥ. 

ΠΌΡΗΟΝ, Βανίησ ἴω ἴδ 6 Ῥγονίους οδαρίοτα ρίνοη ἴδ Ῥγοοορία οἵ Κῖοο. 
γαῖου ἴω τγοϊατίου τὸ ἐγίον δ ΐρ, ὕοννγ ῥὑτοσσοὰφ (Ὁ δίνουν πὶ ὑυβαξ νγαῦ (6 
Ἰαίτον εἰτονο ἴὸ αἰὰ δἱᾳ τίου, νυν βο ΠΟῪ τγόγο ἰὼ ὑγαὶς οΥ ἀἰδῆοα!εν οἵ 
δὴν κί ; παχωοῖν, Βοΐδ ΌΥ ἱπυραγιίος ὑκοίωϊ ἰηκίγασιίου ἀνὰ αἀνίοο (οὐαρ- 
ἕδνα υἱΐ. -ἶχ.), κυὰ Ὁγ σχροττίηρ (νοτα ἴο Ἰσνᾶ αἰὰ (ο οὔσ αποίμον (οπαρίον χ.). 
ἵν τνοὸ ρεοβοος οδαρίον οσγαϊοα ἰαγα ὄσυνγο {δ ο γαϊο, ἐπα ἢ ἃ βοσκοῦ, 

᾿βνογαῖν ὕγουρνξ υρ, θῸ ονοσίακοι ὕγ νγδοΐς, ἰὲ ἱα υοῖ σον ποῖ ἀΐαγτοραίαθίο, 
'Ινξ ἀνοὰ Ῥορογαθίο, ἰω συοῦ αὶ οαδο, ἰο ργαοέΐο ἔθοδο στρ οντοσηΐα δὶ 
τοῦᾶν ὕο υκοίυ! ἕν τθο σαρροτῖ οἵ οχίκίσῃοο, ονση {μοσρὶ ἴμοπο ΤΩΔΥ ποῖ ΒῸ 
ψεΐμει εἶνο νεοῦῖὰ νγοῦ μὰ 641} Πνοταὶ, οὐ ὑγουὰ ὅδοι ἰξ υροτον ἴοτ αὶ ἴτοο τῦδο 
ἴὸ Ρυτκηο. 

1. Καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε τῶν φίλων, τὰς μὲν δι᾽ ἄγνοι- 

᾿ς ἂν, ἐπειρᾶτο γνώμῃ ἀκεῖσθαι, τὰς δὲ δι' ἔνδειαν, διδάσκων 

κατὰ δύναμιν ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν. '"Ερῶ δὲ καὶ ἐν τούτοις, 

ἃ σύνοιδα αὑτῷ. ᾿'"Δρίσταρχον γάρ ποτε ὁρῶν σκυθρωπῶς 
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ἔχοντα, "Ἔοικας, ἔφη, ὦ ᾿Αρίσταρχε, βαρέως φέρειν τι 

χρὴ δὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλο.ς - ἴσως γὰρ ἄν 

τί σε καὶ ἡμεῖς κουφίσαιμεν. 3. Καὶ ὁ Ἀρίσταρχος, Αλλὰ 

μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐν πολλῇ γέ εἰμι ἀπορίᾳ " ἐπεὶ γὰρ 
ἐστασίασεν ἡ πόλις, πολλῶν φυγόντων εἰς τὸν Πειραιᾶ, 

συνεληλύθασιν ὡς ἐμὲ καταλελειμμέναι ἀδελφαί τε, καὶ 
ἀδελφιδαῖ, καὶ ἀνεψιαὶ τοσαῦται, ὥςτ᾽ εἷναι ἐν τῇ οἰκίᾳ 

τεσσαρεςκαίδεκα τοὺς ἐλευθέρους " λαμθάνομεν δὲ οὔτε ἐκ 
τῆς γῆς οὐδέν οἱ γὰρ ἐναντίοι κρατοῦσιν αὐτῆς " οὔτε 

ἀπὸ τῶν οἰκιῶν " ὀλιγανθρωπία γὰρ ἐν τῷ ἄστει γέγονε" 

τὰ ἔπιπλα δὲ οὐδεὶς ὠνεῖται οὐδὲ δανείσασθαι οὐδαμόθεν 

ἔστιν ἀργύριον, ἀλλὰ πρότερον ἄν τίς μοι δοκεῖ ἐν τῇ ὁδῷ 

ζητῶν εὑρεῖν, ἢ δανειζόμενος λαθεῖν. Χαλεπὸν μὲν οὖν 

ἐστιν, ὦ Σώκρατες, τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀπολλυμένους, 

ἀδύνατον δὲ τοσούτους τρέφειν ἐν τοιούτοις πράγμασιν. 

8. ᾿Ακούσας οὖν ταῦτα ὁ Σωκράτης, Τί ποτέ ἐστιν, ἔφη, 

ὅτι ὁ Κεράμων μὲν πολλοὺς τρέφων, οὐ μόνον ἑαυτῷ τε 

καὶ τούτοις τὰ ἐπιτήδεια δύναται παρέχειν, ἀλλὰ καὶ περι 

ποιεῖται τοσαῦτα, ὥςτε καὶ πλουτεῖν, σὺ δὲ πολλοὺς «τρέ- 

φων δέδοικας, μὴ δι’ ἔνδειαν τῶν ἐπιτηδείων ἅπαντες ἀπό- 

λησθε; Ὅτι νὴ Δί᾽, ἔφη, ὁ μὲν δούλους τρέφει, ἐγὼ δὲ 

ἐλευθέρους. 4. Καὶ πότερον, ἔφη, τοὺς παρὰ σοὶ ἐλευθέ- 

ρους οἴει βελτίους εἷναι, ἢ τοὺς παρὰ Κεράμωνι δούλους ; 

Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, τοὺς παρὰ ἐμοὶ ἐλευθέρους. Οὔκουν, 

ἔφη, αἰσχρὸν τὸν μὲν ἀπὸ τῶν πονηροτέρων εὐπορεῖν, σὲ 

δὲ πολλῷ βελτίους ἔχοντα ἐν ἀπορίαις εἶναι; Νὴ Δί, ἔφη, 
ὃ μὲν γὰρ τεχνίτας τρέφει, ἐγὼ δὲ ἐλευθερίως πεπαιδευμέ- 

νους. ὅδ. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, τεχνῖταί εἰσιν οἱ χρήσιμόν τι 

ποιεῖν ἐπιστάμενοι; Μάλιστά γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν χρήσιμά 

γ᾽ ἄλφιτα; Σφόδρα γε. Τί δ᾽ ἄρτοι; Οὐδὲν ἦττον. Τί 

γάρ; ἔφη, ἱμάτιά τε ἀνδρεῖα καὶ γυναικεῖα, καὶ χιτωνΐί- 

σκοι, καὶ χλαμύδες, καὶ ἐξωμίδες; Σφόδρα γε, ἔφη, καὶ 
πάντα ταῦτα χρήσιμα. "Ἑἕπειτα, ἔφη, οἱ παρὰ σοὶ τούτων 

οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν; Πάντα μὲν οὖν, ὡς ἐγῷμαι. 6 

Εἶτ᾽ οὐκ οἷσθα, ὅτι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τούτων, ἀλφιτοποιίας 
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Ναυσικύδης οὗ μόνον ἑαυτόν τε καὶ τοὺς οἰκέτας τρέφει, 

ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὑς πολλὰς καὶ βοῦς, καὶ περιποιεῖ- 

ται τοσαῦτα, ὥςτε καὶ τῇ πόλει πολλάκις λειτουργεῖν, ἀπὸ 
δὲ ἀρτοποιίας Κύρηδος τὴν τε οἰκίαν πᾶσαν διατρέφει, καὶ 
ζῇ δαψιλῶς, Δημέας δὲ ὁ Κολλυτεύς, ἀπὸ χλαμυδουργίας, 

Μένων δ᾽, ἀπὸ χλανιδοποιίας, Μεγαρέων δὲ οἱ πλεῖστοι, 
ἔφη, ἀπὸ ἐξωμιδοποιίας διατρέφονται; Νὴ Δί, ἔφη, οὗτοι 
μὲν γὰρ ὠνούμενοι βαρθάρους ἀνθρώπους ἔχουσιν, ὥςτ᾽ 

ἀναγκάζειν ἐργάζεσθαι, ἃ καλῶς ἔχει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευθέρους τε 
καὶ συγγενεῖς. 7. "Ἐπειτ᾽, ἔφη, ὅτι ἐλεύθεροί τ᾽ εἰσὶ καὶ 
συγγενεῖς σοι, οἴει χρῆναι μηδὲν αὐτοὺς ποιεῖν ἄλλο, ἢ 
ἐσθίειν καὶ καθεύδειν; Πότερον καὶ τῶν ἄλλων ἐλευθέρων 
τοὺς οὕτω ζῶντας ἄμεινον διάγοντας ὁρᾷς, καὶ μᾶλλον εὐ- 
δαιμονίζεις, ἢ τούς, ἃ ἐπίστανται χρήσιμα πρὸς τὸν βίον 

τούτων ἐπιμελομένους; Ἢ τὴν μὲν ἀργίαν καὶ τὴν ἀμέ. 
λειαν αἰσθάνει τοῖς ἀνθρώποις πρός τε τὸ μαθεῖν ἃ προςή- 
κει ἐπίστασθαι, καὶ πρὸς τὸ μνημονεύειν ἃ ἂν μάθωσι, καὶ 
πρὸς τὸ ὑγιαίνειν τε καὶ ἰσχύειν τοῖς σώμασι, καὶ πρὸς τὸ 
«τήσασθαΐ τε καὶ σώζειν τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον, ὠφέ- 

λιμα ὄντα, τὴν δὲ ἐργασίαν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οὐδὲν χρή- 

σιμα; 8. "ἔμαθον δέ, ἃ φὴς αὐτὰς ἐπίστασθαι, πότερον 

ὡς οὔτε χρήσιμα ὄντα πρὸς τὸν βίον, οὔτε ποιήσουσαι αὖ- 
τῶν οὐδέν, ἢ τοὐναντίον, ὡς καὶ ἐπιμεληθησόμεναι τούτων, 
καὶ ὠφεληθησόμεναι ἀπ᾿ αὐτῶν; Ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλον 
ἄνθρωποι σωφρονοῖεν; ἀργοῦντες, ἢ τῶν χρησίμων ἐπιμὸ 
λούμενοι; ἹἸΠοτέρως δ᾽ ἂν δικαιότεροι εἶεν; εἰ ἐργάζοιντο, 

ἢ εἰ ἀργοῦντες βουλεύοιντο περὶ τῶν ἐπιτηδείων ; 9..᾽Αλ- 
λὰ καὶ νῦν μέν, ὡς ἐγῷμαι, οὔτε σὺ ἐκείνας φιλεῖς, οὔτε 

ἐκεῖναι σέ" σὺ μὲν ἡγούμενος αὑτὰς ἐπιζημίους εἶναι σεαυ- 
τῷ, ἐκεῖναι δὲ σὲ ὁρῶσαι ἀχθόμενον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. Ἐκ δὲ 
τούτων κίνδυνος μείζω τε ἀπέχθειαν γίγνεσθαι, καὶ τὴν 
προγεγονυῖαν χάριν μειοῦσθαι. 'ΕἘὰν δὲ προστατήσῃς 

ὅπως ἐνεργοὶ ὦσι, σὺ μὲν ἐκείνας φιλήσεις, ὁρῶν ὠφελί 
μους σεαυτῷ οὖσας, ἐκεῖναι δὲ σὲ ἀγαπήσουσιν, αἰσθόμεναι 
χαίροντά σε αὑταῖς, τῶν δὲ προγεγονυιῶν εὐεργεσιῶν ἥδιον. 
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μεμνημένοι, τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων χάριν αὐξήσετε, καὶ ἐκ τούτων 

φιλικώτερόν τε καὶ οἰκειότερον ἀλλήλοις ἕξετε. 10. ΕΝ 

μὲν τοίνυν αἰσχρόν τι ἔμελλον ἐργάσασθαι, ϑάνατον ἀντ᾽ 

αὐτοῦ προαιρετέον ἦν νῦν δέ, ἃ μὲν δοκεῖ κάλλιστα καὶ 

πρεπωδέστερα γυναικὶ εἷναι, ἐπίστανται, ὡς ἔοικε" πάντες 

δέ, ἃ ἐπίστανται, ῥᾷστά τε, καὶ τάχιστα, καὶ κάλλιστα, καὶ 

ἥδιστα ἐργάζονται. Μὴ οὖν ὄκνει, ἔφη, ταῦτα εἰςηγεῖσθαι 

αὐταῖς, ἃ σοί τε λυσιτελήσει κἀκείναις, καί, ὡς εἰκός, ἡδέ- 

ὡς ὑπακούσονται. 11. ᾿Αλλά, νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη ὁ ̓ ᾿Ἀρί- 

σταρχος, οὕτως μοι δοκεῖς καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὥςτε 

πρόσθεν μὲν οὐ προςιέμην δανείσασθαι, εἰδώς, ὅτε ἀναλώ- 

σας, ὅ τι ἂν λάθω, οὐχ ἕξω ἀποδοῦναι, νῦν δέ μοι δοκῶ εἰς 

ἔργων ἀφορμὴν ὑπομένειν αὐτὸ ποιῆσαι. 

19. Ἔκ τούτων δὲ ἐπορίσθη μὲν ἀφορμή, ἐωνήθη δὲ ἔρια" 
καὶ ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων, ἐργασάμεναι δὲ ἐδείπνουν, 

ἱλαραὶ δὲ ἀντὶ σκυθρωπῶν ἦσαν καὶ ἀντὶ ὑφορωμένων 

ἑαυτάς, ἡδέως ἀλλήλας ἑώρων" καὶ αἱ μὲν ὡς κηδεμόνα 

ἐφίλουν, ὁ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. Τέλος δὲ ἐλθὼν πρὸς 
τὸν Σωκράτην, χαίρων διηγεῖτο ταῦτά τε, καὶ ὅτι αἰτιῶν 

ται αὐτὸν μόνον τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσθίειν. 18. Καὶ 

ὃ Σωκράτης ἔφη" Εἶτα οὐ λέγεις αὐταῖς τὸν τοῦ κυνὸς 

λόγον ; φασὶ γάρ, ὅτε φωνήεντα ἣν τὰ ζῶα, τὴν ὄϊν πρὸς 

τὸν δεσπότην εἰπεῖν - Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν μὲν ταῖς 
καὶ ἔριά σοι, καὶ ἄρνας, καὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δίδως, 

ὅ τι ἂν μὴ ἐκ τῆς γῆς λάθωμεν" τῷ δὲ κυνί, ὃς οὐδὲν τοι- 
οὗτόν σοι παρέχει, μεταδίδως οὗπερ αὐτὸς ἔχεις σίτου. 

14. Τὸν κύνα οὖν ἀκούσαντα εἰπεῖν - Ναὶ μὰ Δία ἐγὼ 
γάρ εἰμι ὁ καὶ ὑμᾶς αὐτὰς σώζων, ὥςτε μήτε ὑπ᾽ ἀνθρώπων 

κλέπτεσθαι, μῆτε ὑπὸ λύκων ἁρπάζεσθαι, ἐπεὶ ὑμεῖς γε, εἰ 

μὴ ἐγὼ προφυλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ᾽ ἂν νέμεσθαι δύναισθε, 

φοθούμεναι μὴ ἀπόλησθε. Οὕτω δὴ λέγεται καὶ τὰ πρό- 
θατω συγχωρῆσαι τὸν κύνα προτιμᾶσθαι. ἹΚαὶ σὺ οὖν ἐκεί- 

ναῖς λέγε, ὅτι ἀντὶ κυνὸς εἰ φύλαξ καὶ ἐπιμελητής, καὶ διὰ 

σὲ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀδικούμεναι, ἀσφαλῶς τε καὶ ἡδέως ἐργα- 

ζόμεναι ζῶσιν. 
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ΟἸΑΡΤ ΒΕ Ν111. 

ΞΌΜΜΑΚΥ. 

Βοσπατεϑ πάνίδε5 ἷ5 ἐγίουὰ ΕΠ αἴτια, ννθο μαὰ Ὀδοα οὈἰσοὰ, ἴῃ οοΏδ6- 

αύσπου οἵ εἶθ ἰο55 οἵ μεθ ῥγορογίν ΡΣ ἔμο νγασ, ἴο Ἰαθοῦ ἴοσ εἰ Ἴουγῃ δυρροτέ, 
ἴω δοοῖς σαξ δοιο δταρίοντηθως ἔπδὲ τηῖϊρσοξ πα 0 ]ο Ὠΐην το αν ἊΡ ἃ ᾿ἰπτὶο ἴον 
μῖκ οἷά ασοὸ. Ηδ τϑοοτωσησηᾶβ δΐτὰ, ἴοῦ ἰπβίαησο, ἰο δηᾶάθανου ἴὸ Ῥσοσῦσο 
ἴδσ πἰξαπείου οἵ δίουγαγὰ οὔ βαροηϊεπᾶδηξ ἴο βοπῦθ νγϑαὶον ᾿πάϊντά πα] ; 
διὰ, οὐ (δ οἰδνοτ᾽ 5 οὐὐοοίξίησ ἠὸ (86 δοῦν παῖαγο οἵ δυοῖ δὴ οιωρ)οντηθηξ, 
δι6 Ῥτοοδοᾶβ ἴὸ μοΐηξ ουξ ἴο τ εὐναξ ἱξ 15. Βατὰ ἰο δηᾷ δὴν δἰταδείοη ἴῃ 10 
Ὑβογο οὔ ἷδ ποῖ ἴῃ βοὴ ἄδρτοο διυθηθῦϊο ἴο οὐ οοίτο θὰ Ὀγ οἴμοτα. Ησδ 
εἴνονγα Εἶτ, ἐνοτοίογο, ἔδναξ 1} νυ ἰοῦ πὸ Ἠπ5 ἴο ἀο '5 ἴο ῬΌγβα Ὑυβαΐονοῦ 
οταρίογτασος ΒΘ ΤΩΔΥ Θπῖοσ Ὅρος υν τ διοαὰϊηο55 ἀπὰ αἰδοσίεν. 

1. ΓΛλλον δέ ποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνον ἰδων, 

Πόθεν, ἔφη, Ἐὔθηρε, φαίνει; Ὕπὸ μὲν τὴν"κατάλυσιν του 
πολέμου, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῆς ἀποδημίας, νυνὶ μέντοι 
αὑτόθεν " ἐπειδὴ γὰρ ἀφῃρέθημεν τὰ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ κτή- 
ματα, ἐν δὲ τῇ ᾿Αττικῇ ὁ πατήρ μοι οὐδὲν κατέλιπεν, ἀναγκ- 

ἄζομαι νῦν ἐπιδημῆσας, τῷ σώματι ἐργαζόμενος τὰ ἐπιτή- 

δεια πορίζεσθαι" δοκεῖ δέ μοι τοῦτο κρεῖττον εἶναι, ἢ δέε- 

σθαί τινος ἀνθρώπων, ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα, ἐφ᾽ ὅτῳ 
ἂν δανειζοίμην. 3, Καὶ πόσον χρόνον οἴει σοι, ἔφη, τὸ 

σῶμα ἱκανὸν εἶναι μισθοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι; Μὰ 
τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ πολὺν χρόνον. Καὶ μήν, ἔφη, ὅταν γε 
πρεσδύτερος γένῃ, δῆλον, ὅτι δαπάνης μὲν δεήσει, μισθὸν 
δὲ οὐδείς σοι ϑελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων διδόναι. 
᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. 3. Οὔκουν, ἔφη, κρεῖττόν ἐστιν αὖ- 
τόθεν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων ἐπιτίθεσθαι, ἃ καὶ πρεσῦυ- 
τέρῳ γενομένῳ ἐπαρκέσει, καὶ προςελθόντα τῳ τῶν πλείονα 

χρήματα κεκτημένων, τῷ δεομένῳ τοῦ συνεπιμελησοβιίέένου, 

ἔργων τε ἐπιστατοῦντα, καὶ συγκομίζοντα καρπούς, καὶ 
συμφυλάττοντα τὴν οὐσίαν, ὠφελοῦντα ἀντωφελεῖσθαι. 
4. Χαλεπῶς ἄν, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, δουλείαν ὑπομεί- 

γαίμι. αὶ μὴν οἵ γε ἐν ταῖς πόλεσι προστατεύοντες καὶ 
γῶν δημοσίων ἐπιμελόμενοι οὗ δουλοπρεπέστεροι ἕνεκα 
τούτου, ἀλλ᾽ ἐλευθεριώτεροι νομίζονται. δ. “Ὅλως μήν, 
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ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ ὑπαίτιον εἷναί τινι οὐ πάνυ προςίεμαι. 
Καὶ μήν, ἔφη, Ἐὔθηρε, οὐ πάνυ γε ῥᾷάδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔρ- 
γον, ἐφ᾽ ᾧ οὐκ ἄν τις αἰτίαν ἔχοι" χαλεπὸν γὰρ οὕτω τι 
ποιῆσαι, ὥςτε μηδὲν ἁμαρτεῖν, χαλεπὸν δὲ καὶ ἀναμαρτή- 
τως τι ποιήσαντα μὴ ἀγνώμονι κριτῇ περιτυχεῖν, ἐπεὶ καὶ 

οἷς νῦν ἐργάζεσθαι φῇς, ϑαυμάζω εἰ ῥᾷάδιόν ἐστιν ἀνέγκλη- 

τον διαγίγνεσθαι. 6. Χρὴ οὖν πειρᾶσθαι τούς τε φελαι- 

τιους φεύγειν, καὶ τοὺς εὐγνώμονας διώκειν, καὶ τῶν πραγ- 

μάτων, ὅσα μὲν δύνασαι ποιεῖν, ὑπομένειν, ὅσα δὲ μὴ δύνα- 
σαι, φυλάττεσθαι, ὅ τι δ᾽ ἂν πράττῃς, τούτων ὡς κάλλιστα 

καὶ προθυμότατα ἐπιμελεῖσθαι" οὕτω γὰρ ἥκιστα μέν σε 

οἶμαι ἐν αἰτίᾳ εἷναι, μάλιστα δὲ τῇ ἀπορίᾳ βοήθειαν εὑ- 

ρεῖν, ῥᾷστα δὲ καὶ ἀκινδυνότατα ζῆν, καὶ εἰς τὸ γῆρας 

διαρκέστατα. « 

ΘΈΑ ἸΡΈΡΕΟ Ἐπ 

ΞΒΟΌΜΜΑΒΥ. 

ΟἝΙΤΟ, ἃ ὙγθΆ] ν ἱπαϊν πα], σοπαρὶαἷπβ το βοογαίοβ οἵ [Π6 αἰ ΒΊσα]εν οἱ 

Ἰοδᾶϊηρ ἃ αϊοῦ {6 αὲ ΑὉΠ θη, βίησθ ἢ 15 σοηβέδμε! ν ἀπηον Θα ΒΥ ̓ ανγβαϊεβ, 

Ῥτοῦρθξ, ἈρΡΡΑΥ θη γ, [Ὁ ὯῸ ΟΥΠΘΥ ΡΌΓΡΟΒΘ ἔμπα ἴο χοῦ ΠΟΠΘΥ ἔπ Ἠΐπη. 

Βοογαΐοβ {πουθαροη σγϑοοιμθηβ μἴὴν ἴο ΘΙ ρΙΟΥ ἴΠ6 ΒΘ 065 οὗ Ατὐομῖᾶθ- 

γητι5, ἃ ῬΟΟΥ͂ τα, Βα 8016 84 δ]οααοηξ, ννῆο νΥ1}} Ῥγοῦθοῦ ἴηι ἔγομα Ἰῃξουτα- 

ΟΥΒ δα νϑχδίϊοαβ ΕἸ σα ]οὴ5 οἵ νοῦν κἰπᾶᾷ. ΤῊΪ5 δανισθ 15 [Ὁ] ον θᾶ, πᾶ 

ῬΙΌΥ͂ΘΒ 50 ΘΙΠΙΏΘΌΓΙ βασοοβϑβίαὶ, ἐΠαὖ [Πο56 {τ ηαβ οἵ Οὐῖῖο, νγσμο νυ τ βὶπι- 

1Ἰαυ]ν βιτα δία υυῖτ Ὠϊτηβ ἢ, γθασθβίθα ἃ5 ἃ ἴανου (μαῦ [ΠΟῪ αἶβο τιϊρὩς 

ἈΚ Δ1] Γ[ὨΘτάβ ον 65 οὗ [Π6 βϑυύνὶοθβ οἵ Αὐτοὶ θη). 

1. Οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Ἰζρίτωνος ἀκούσαντα, ὡς χα- 
λεπὸν ὁ βίος "᾿Αθήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἑαυτοῦ 
πράττειν. Νὺν γάρ, ἔφη, ἐμέ τινες εἰς δίκας ἄγουσιν, οὐχ 
“ ᾽ - λα ἐδ. - ᾿ ΕΣ Ἱ᾿- “ "» 

ὅτι ἀδικοῦνται ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι νομίζουσιν, ἥδιον ἄν με 

ἀργύριον τελέσαι, ἢ πράγματα ἔχειν. 3. Καὶ ὁ Σωκρά- 
ΨῬΥΣ ᾿ τ " ΄ Ν ΄ " 

της, 1τὐπέ μοι, ἔφη, ὦ Κρίτων, κύνας δὲ τρέφεις, ἵνα σοι 

τοὺς λύκους ἀπὸ τῶν προθάτων ἀπερύκωσι; ἹΚαὶ μάλα, 
ἔφη μᾶλλον γάρ μοι λυσιτελεῖ τρέφειν, ἢ μή. Οὐκ ἂν 
ι ΄ νῶν. "» ’ Ν ᾿ - 

οὖν ϑρέψαις καὶ ἄνδρα, ὅςτις ἐθέλοι τε καὶ δύναιτο σοὰ 
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ἀπερύκειν τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀδικεῖν σε; Ἡδέως γ᾽ ἄν, 
ἔφη, εἰ μὴ φοδοίμην, ὅπως μὴ ἐπ᾿ αὐτόν με τράποιτο. 3. 
Τί δ᾽; ἔφη, οὐχ ὁρᾷς, ὅτι πολλῷ ἥδιόν ἐστι, χαριζόμενον 
οἵῳ σοὶ ἀνδρί, ἢ ἀπεχθόμενον, ὠφελεῖσθαι ; εὖ ἴσθι, ὅτι εἰ- 
σὶν ἐνθάδε τῶν τοιούτων ἀνδρῶν οἵ πάνυ ἂν φιλοτιμηθεῖεν 

φίλῳ σοι χρῆσθαι. 
4. Καὶ ἐκ τούτων ἀνευρίσκουσιν ᾿Αρχέδημον, πάνυ μεν 

ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι, πένητα δέ" οὐ γὰρ ἣν οἷος 
ἀπὸ παντὸς κερδαίνειν, ἀλλά, φιλόχρηστός τε καὶ εὐφυέ- 
στερος ὦν, ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν λαμδάνειν. "Τούτῳ οὖν ὁ 
Κρίτων, ὁπότε συγκομίζοι ἢ σῖτον, ἢ ἔλαιον, ἢ οἷνον, ἢ 
ἔρια, ἢ ἄλλο τι τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνομένων χρησίμων πρὸς 
τὸν βίον, ἀφελὼν ἔδωκε" καὶ ὁπότε ϑύοι, ἐκάλει, καὶ τὰ 

τοιαῦτα πάντα ἐπεμελεῖτο. ὃ. Νομίσας δὲ ὁ ᾿Αρχέδημος 
ἀποστροφήν οἱ τὸν Κρίτωνος οἶκον, μάλα περιεῖπεν αὐτόν" 

καὶ εὐθὺς τῶν συκοφαντούντων τὸν Κρίτωνα ἀνευρήκει 

πολλὰ μὲν ἀδικήματα, πολλοὺς δ᾽ ἐχθρούς " καὶ αὐτῶν 
τίνα προζεκαλέσατο εἰς δίκην δημοσίαν, ἐν ἦ αὐτὸν ἔδει 
κριθῆναι, ὕ τι δεῖ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. 6. Ὃ δέ, συνειδὼς 

αὐτῷ πολλὰ καὶ πονηρά, πάντ᾽ ἐποίει, ὥςτε ἀπαλλαγῆναι 
τοῦ ᾿Αρχεδήμου. 'Ο δὲ 'Αρχέδημος οὐκ ἀπηλλάττετο, ἕως 
τόν τε Κρίτωνα ἀφῆκε, καὶ αὑτῷ χρήματα ἔδωκεν. 7. 

Ἐπεὶ δὲ τοῦτό τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὁ ᾽Λρχέδημος διεπρά- 
ξατο, ἤδη τότε, ὥςπερ, ὅταν νομεὺς ἀγαθὸν κύνα ἔχῃ, καὶ 
οἱ ἄλλοι νομεῖς βούλονται πλησίον αὐτοῦ τὰς ἀγέλας ἱστά- 
γαι, ἵνα τοῦ κυνὸς ἀπολαύωσιν, οὕτω καὶ Κρίτωνος πολλοὶ 
τῶν φίλων ἐδέοντο καὶ σφίσι παρέχειν φύλακα τὸν ᾿Αρχέ- 

ὅημον. 8, Ὃ δὲ ᾿Αρχέδημος τῷ Κρίτωνε ἡδέως ἐχαρίζετο, 
καὶ οὐχ ὅτι μόνος ὁ Κρίτων ἐν ἡσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ καὶ οἱ φί- 
λοι αὑτοῦ" εἰ δέ τις αὑτῷ τούτων, οἷς ἀπήχθετο, ὀνειδίζοι, 
ὡς ὑπὸ Κρίτωνος ὠφελούμενος κολακεύοι αὑτόν " Πότερον 
οὖν, ἔφη ὁ ᾿Αρχέδημος, αἰσχρόν ἐστιν εὑεργετούμενον ὑπὸ 
χρηστῶν ἀνθρώπων καὶ ἀντευεργετοῦντα, τοὺς μὲν τοιού- 
τους φίλους ποιεῖσθαι, τοῖς δὲ πονηροῖς διαφέρεσθαι, ἢ τοὺς 
μὲν καλοὺς κἀγαθοὺς ἀδικεῖν πειρώμενον ἐχθροὺς ποιεῖσθαι, 
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τοις δὲ πονηροῖς συνεργοῦντα πειρᾶσθαι φίλους ποιεῖσθαι 

καὶ χρῆσθαι τούτοις ἀντ᾽ ἐκείνων; Ἔκ δὲ τούτου εἷς τέ 

τῶν Κρίτωνος φίλων ᾿Αρχέδημος ἦν, καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
Κρίτωνος φίλων ἐτιμᾶτο. 

ΟΠ ΑΕ 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

ΞΟΟΒΑΤῈΒ δσμογίβ Ὠϊοάοιτιβ, ἃ ὑγθαὶ των Αἰ θηΐβη, ἴο Ἰθπᾶ αἰᾶ ἕο Ηοτ- 
ΓΑΟΘΘΠ65, ἃ ἔτ 6 πα οὗ [Π6 Ἰαίέοσ, δῃᾶ δὴ πρτὶρηῦ πα μοποβῦ ταδη, Ὀαΐ Δ οΥ- 

ἴῃ 8; πΠΘΥ ΡΟΥΘΙΕΥ ᾿ ΟΥ Β6 Βῃουγβ Εἴτα {πῦ 1ξ, υτθη ἃ 5188 ΤΠΠ5 ΥΤαν, ὙγὙ6 

διχϑῦῦ ΟΌΓΒΘΙΥ 65 ἴο ΥΘΟΟΥΘΥ ΡΟΒβθββίοη οὗ Βΐτα Ὀγ Π6 οΟΒῇἕῈῪ οὗ τουγαγᾶβ ; δϑᾶ 

1, ΒΘ ἃ 5]ανϑ 15 βίο, νγ8 0811 ἴῃ ἃ Ῥῃγυβίοΐαμ, πα δπάθατνοσ ἴο βᾶνϑ [15 

{π||8 ; Πονγ Τα Οἢ τπογ6 Ουσ ξ νγὸ ἴο βίγινβ ἴο σϑθοουοὺῦ 8 ἤγ]ο πᾶ, απ ἴο σθβοῦθ 

Βΐτη ἴτοτα νγδηΐ, βθοῖηρ (παῦῷ ἃ σοοῦ ἔγοπα 15 ΒΌΡΟΥΙΟΓ ἴῃ γαῖα ἴο ἃ ἴποῦ- 
ΒΔ 5]ανββ. 

1. Οὗδα δὲ καὶ Διοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ ὄντι τοιάδε δια- 
λεχθέντα Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Διόδωρε, ἄν τις σοι τῶν οἶκε- 

τῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελεῖ, ὅπως ἀνακομίσῃ; 3. Καὶ ἄλλους 
γε νὴ Δί᾽, ἔφη, παρακαλῶ, σῶστρα τούτου ἀνακηρύσσων. 

Τί γάρ; ἔφη, ἐάν τίς σοι κάμνῃ τῶν οἰκετῶν, τούτου ἐπι- 

μελεῖ, καὶ παρακαλεῖς ἰατρούς, ὅπως μὴ ἀποθάνῃ; Σφόδρα 
. »ν ρ ΄ - 7 » ΄Ν «Ὁ 

γ᾽, ἔφη. ἘΠ δέ τίς σοι τῶν γνωρίμων, ἔφη, πολὺ τῶν οἶκε- 

τῶν χρησιμώτερος ὦν, κινδυνεύει δι᾽ ἔνδειαν ἀπολέσθαι, 

οὐκ οἴει σοι ἄξιον εἷναι ἐπιμεληθῆναι, ὅπως διασωθῇ; 8. 

Καὶ μὴν οἶσθά γε, ὅτι οὐκ ἀγνώμων ἐστίν “Ἑρμογένης, αἷσ- 

χύνοιτο δ᾽ ἄν, εἰ ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ, μὴ ἀντωφελοίη σε" 

καίτοι τὸ ὑπηρέτην ἑκόντα τε καὶ εὔνουν, καὶ παράμονον, 
καὶ τὸ κελευόμενον ἱκανὸν ποιεῖν, ἔχειν, καὶ μὴ μόνον τὲ 
κελευόμενον ἱκανὸν ὄντα ποιεῖν, ἀλλὰ δυνάμενον καὶ ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ χρήσιμον εἷναι, καὶ προνοεῖν, καὶ προθουλεύεσθαι, 

πολλῶν οἰκετῶν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι. 4. Οἱ μέντοι ἀγα- 
θοὶ οἰκονόμοι, ὅταν τὸ πολλοῦ ἄξιον μικροῦ ἐξῇ πρίασθαι, 
τότε φασὶ δεῖν ὠνεῖσθαι - νῦν δὲ διὰ τὰ πράγματα εὐωνο 

τάτους ἔστι φίλους ἀγαθοὺς κτήσασθαι. δ. Καὶ ὁ Διόδω 
ρος, ᾿Αλλὰ καλῶς γε, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ κέλευ 
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σον ἐλθεῖν ὡς ἐμὲ τὸν Ἑρμογένην. Μὰ Δ, ἔφη, οὐκ ἔγω- 

γε" νομίζω γὰρ οὔτε σοὶ κάλλιον εἶναι τὸ καλέσαι ἐκεῖνον, 
τοῦ αὑτὸν ἐλθεῖν πρὸς ἐκεῖνον, οὔτε ἐκείνῳ μεῖζον ἀγαθὸν 
τὸ πραχθῆναι ταῦτα, ἢ σοί. 6. Οὕτω δὴ ὁ Διόδωρος ᾧχετο 
πρὸς τὸν ἙἝἭῬμογένην, καὶ οὐ πολὺ τελέσας ἐκτήσατο φί- 
λον, ὃς ἔργον εἶχε σκοπεῖν, ὅ τε ἂν ἢ λέγων ἢ πράττων, 
ὠφελοίη τε καὶ εὐφραίνοι Διόδωρον. 



ΧΕΝΟΡΗΘΟΝ αὶ ΜΕΜΘΟΠΑΒΙΠΙΛ 
ΟΕ 

5ΟΟΒΆΑΤΕ δ. 

ΒΘ ΙΕ 

ΟΠ ΑΙ ΤΠ Ή οἱ. 

ΕΟΜΜΆΑΒΥ. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ πον Ρτοσοοαδ ἕο σο]αΐθ ἴῃ τυμαῦ τὰν ϑοογαΐοβ νγδ5 πϑϑίαϊ ἕο 

ΒΌΘΝ οὗἉ Πῖ5 ἔθ 45. ἃ5 αἰτηθᾶ δ δὴν ΡΈΡ]Ϊο οι] ουτηθηΐ, Ὁ σοι Πρ ἔμ τα 

ἴο {Π6 αἰξαϊητηθηΐ οὗ ἔπαῦ που ]θᾶσθ ὑγΒΊΟἢ ἃ]οηθ σου] ἀπδ]ν ἔμθτα ἕο 

αἰβοματρα 105 ἀπ 165 ῬΙΌΡΘΙΪΥ. 

Απᾷ, Βγβῦ, ἔΠ6 αἰβοιυββίοῃ ἔσῃ ἀΡΟὴ [Π6 ἀπίϊ65 οὗ ἃ σοτητηδη θυ, 

Ἠδ ὍἼΟ τῖβιθ5 ἴο ΕΒ] π6 οἶσθ οὗ ἃ σοτωτηδηᾶθυ, τααβῦ σπλαΐτο Εἰτβοῖ 

611 ἀοαπαϊηϊοα υνῖτἢ Π6 τα ΠἸδαγν τί, πα (Π15 15 {Π6 το 6 ΠΟΘ σβασν, θ6- 

σδπ56, βίποο ἴῃ ΤἸΠ16 Οὗ νγὰγ {Π6 βαΐοξυν οὔ [Π6 συ ῇο]θ σοτασαπηϊξν 15 Ἰη τ βεθα 

ἴο [Π6 σοτητηδηᾶθυ, οἰ ΠΟΥ σοοᾶ ΟΥ̓ δΥ]] πιαξξ γθβαϊῦ ἕο ἐπ6 βίδξθ δοοογάϊηθσ 

85 6 αΙβοΠαυσ65 μ15 ἀαςιθ5. νυ ἢ Δ ΌΠΙΌΥ ΟΥ̓́ [ἢ ὉΠ5ΙΣΠΠ]η 655. (ᾧ 1-. 

ΤῊ αὐτῷ οἵ διτδηϑίηρ δ Τα ΒΗ ΔΙ] Ρ' ἢ δττην, {ΠΟΘ}. οἵ σύϑαξ ᾿σηρογί- 

866 ἴῃ ᾿ἰ[βο]ῦ, ἰουτὴβ θα ἃ 5518}} μαγξ οἵ υυπαῦ 15 γοααϊγοᾶ ἴῃ ἃ σου θοῦ 

Οἱ [6 σοῃίγαγν, Π6 ὑγῆο Ὑν Β!6 5 ἴο Β]}] βθο) ἃ βίαϊϊοη ἴῃ ἃ θθοοχαϊηρ' τη 8ῃ- 

ΠΟΙ τησβῦ ΡῈ Ῥοββθββϑᾶ οἵ τϑὴν δοααϊγοιηθηΐβ, ἃ μα 8150 οὗ τῆϑην οπᾶονγ- 

»ῃΘηΐΒ οὗ Ἰηο θοῦ. (ᾧ 6-11.) 

1. ὍΤΙ δὲ τοὺς ὀρεγομένους τῶν καλῶν, ἐπιμελεῖς ὧν 

ὀρέγοιντο ποιῶν, ὠφέλει, νῦν τοῦτο διηγήσομαι" ἀκούσας 

γάρ ποτε Διονυσόδωρον εἰς τὴν πόλιν ἥκειν, ἐπαγγελλόμε- 
γον στρατηγεῖν διδάξειν, ἔλεξε πρός τινα τῶν ξυνόντων, 

ὃν ἠσθάνετο βουλόμενον τῆς τιμῆς ταύτης ἐν τῇ πόλει 

τυγχάνειν" 2. Αἰσχρὸν μέντοι, ὦ νεανία, τὸν βουλόμενον 

ἐν τῇ πόλει στρατηγεῖν, ἐξὸν τοῦτο μαθεῖν, ἀμελῆσαι αὖ- 

τοῦ, καὶ δικαίως ἂν οὗτος ὑπὸ τῆς πόλεως ζημιοῖτο πολὺ 

μᾶλλον, ἢ εἴ τις ἀνδριάντας ἐργολαθοίη, μὴ μεμαθηκὼς ἀν- 

δριαντοποιεῖν. 8. “Ὅλης γὰρ τῆς πόλεως ἐν τοῖς πολεμι- 
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κοῖς κινδύνοις ἐπιτρεπομένης τῷ στρατηγῷ, μεγάλα τά τε 
ἀγαθά, κατορθοῦντος αὐτοῦ, καὶ τὰ κακά, διαμαρτάνοντος, 
εἰκὸς γίγνεσθαι" πῶς οὖν οὐκ ἂν δικαίως ὁ τοῦ μὲν μαν- 
θάνειν τοῦτο ἀμελῶν, τοῦ δὲ αἱρεθῆναι ἐπιμελόμενος, ζη- 

μεοῖτο; τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων ἔπεισεν αὐτὸν ἐλθόντα μαν- 
θάνειν. 4. ᾿Ἐπεὶ δὲ μεμαθηκὼς ἧκε, προςέπαιζεν αὐτῷ, 
λέγων" Οὐ δοκεῖ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ὥςπερ Ὅμηρος τὸν ᾽Αγα- 
μέμνονα γεραρὸν ἔφη εἶναι, καὶ οὕτως ὅδε στρατηγεῖν 
μαθών, γεραρώτερος φαίνεσθαι ; καὶ γὰρ ὥςπερ ὁ κιθαρίζειν 
μαθών, καὶ ἐὰν μὴ κιθαρίζῃ, κιθαριστῆς ἐστι, καὶ ὁ μαθὼν 

ἰᾶσθαι, κἂν μὴ ἰατρεύῃ, ὅμως ἰατρός ἐστιν, οὕτω καὶ ὅδε 
ἀπὸ τοῦδε τοῦ χρόνου διατελεῖ στρατηγὸς ὦν, κἂν μηδεὶς 
αὐτὸν ἔληται" ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος, οὔτε στρατηγός, οὔτε 
ἰατρός ἐστιν, οὐδὲ ἐὰν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱρεθῇ. ὅ. 
᾿Ατάρ, ἔφη, ἵνα καί, ἐὰν ἡμῶν τις ταξιαρχῇ, ἢ λοχαγῇ σοι, 
ἐπιστημονέστεροι τῶν πολεμικῶν ὧμεν, λέξον ἡμῖν, πόθεν 
ἤρξατό σε διδάσκειν τὴν στρατηγίαν. Καὶ ὅς, Ἔκ τοῦ 
αὑτοῦ, ἔφη, εἰς ὅπερ καὶ ἐτελεύτα" τὰ γὰρ τακτικὰ ἐμέ γε, 
καὶ ἄλλο οὐδὲν ἐδίδαξεν, 6. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
τοῦτό γε πολλοστὸν μέρος ἐστὶ στρατηγίας " καὶ γὰρ παρα- 

σκευαστικὸν τῶν εἰς τὸν πόλεμον τὸν στρατηγὸν εἶναι 

χρή, καὶ ποριστικὸν τῶν ἐπιτηδείων τοῖς στρατιώταις, καὶ 

“ηχανικόν, καὶ ἐργαστικόν, καὶ ἐπιμελῆ, καὶ καρτερικόν, 

καὶ ἀγχίνουν, καὶ φιλόφρονά τε καὶ ὦμόν, καὶ ἁπλοῦν τε 
καὶ ἐπίδουλον, καὶ φυλακτικόν τε καὶ κλέπτην, καὶ προετι- 

κόν.. καὶ ἅρπαγα, καὶ φιλόδωρον καὶ πλεονέκτην, καὶ ἀσ- 
φαλῆ καὶ ἐπιθετικόν, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ φύσει καὶ ἐπι- 

στήμῃ δεῖ τὸν εὖ στρατηγήσοντα ἔχειν. Ἴ. Καλὸν δὲ καὶ 
τὸ τακτικὸν εἶναι" πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγ- 

“νον ἀτάκτου" ὥςπερ λίθοι τε, καὶ πλίνθοι, καὶ ξύλα, καὶ 
κέραμος, ἀτάκτως μὲν ἐῤῥιμμένα, οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν, 

ἐπειδὰν δὲ ταχθῇ κάτω μὲν καὶ ἐπιπολῆς τὰ μήτε σηπόμενα, 
μῆτε τηκόμενα, οἵ τε λίθοι, καὶ ὁ κέραμος, ἐν μέσῳ δὲ αἵ τε 

πλίνθοι, καὶ τὰ ξύλα, ὥςπερ ἐν οἰκοδομίᾳ, συντίθεται, τότε 
γίγνεται πολλοῦ ἄξιον κτῆμα, οἰκία. 8, ᾿Αλλὰ πάνυ, ἔφη 



ἴ0 ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾿Β [ἘΞ ὅ.-δ Ἡ: 

ὁ νεανίσκος, ὅμοιον, ὦ Σώκρατες, εἴρηκας " καὶ γὰρ ἐν τῷ 

πολέμῳ τούς τε πρώτους ἀρίστους δεῖ τάττειν καὶ τοὺ 

τελευταίους, ἐν δὲ μέσῳ τοὺς χειρίστους, ἵνα ὑπὸ μὲν τῶν 
ἄγωνται, ὑπὸ δὲ αὖ τῶν ὠθῶνται. 9. ἘΠ μὲν τοίνυν, ἔφη, 
καὶ διαγιγνώσκειν σε τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακοὺς ἐδίδα- 

ἕεν" εἰ δὲ μή, τί σοι ὄφελος ὧν ἔμαθες ; οὐδὲ γὰρ εἴ σε 

ἀργύριον ἐκέλευσε πρῶτον μὲν καὶ τελευταῖον τὸ κάλλι- 

στον τάττειν, ἐν μέσῳ δὲ τὸ χείριστον, μὴ διδάξας διαγιγ- 
νώσκειν τό τε καλὸν καὶ τὸ κίθδηλον, οὐδὲν ἄν σοι ὄφελος 

ἦν. ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἐδίδαξεν" ὥςτε αὐτοὺς ἂν 

ἡμᾶς δέοι τούς τε ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακοὺς κρίνειν. 10. 

Τί οὖν οὐ σκοποῦμεν, ἔφη, πῶς ἂν αὐτῶν μὴ διαμαρτάνοι- 

μεν; Βούλομαι, ἔφη ὃ νεανίσκος. Οὔκουν, ἔφη, εἰ μὲν 
ἀργύριον δέοι ἁρπάζειν, τοὺς φιλαργυρωτάτους πρώτους 
καθιστάντες, ὀρθῶς ἂν τάττοιμεν ; "Ἔμοιγε δοκεῖ. Τί δὲ 

τοὺς κινδυνεύειν μέλλοντας ; ἄρα τοὺς φιλοτιμοτάτους 

προτακτέον ; Οὗτοι γοῦν εἰσιν, ἔφη, οἱ ἕνεκα ἐπαίνου κιν- 

δυνεύειν ἐθέλοντες " οὐ τοίνυν οὗτοί γε ἄδηλοι, ἀλλ᾽ ἐπι- 

φανεῖς πανταχοῦ ὄντες, εὐαίρετοι ἂν εἶεν. 11. 'Ατάρ, ἔφη, 
πότερά σε τάττειν μόνον ἐδίδαξεν, ἢ καὶ ὅποι καὶ ὅπως 
χρηστέον ἑκάστῳ τῶν ταγμάτων; Οὐ πάνυ, ἔφη. Καὶ 
μὴν πολλά γ᾽ ἐστί, πρὸς ἃ οὔτε τάττειν οὔτε ἄγειν ὡςαύ- 

τως προζήκει. ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐ διεσαφήνιζε ταῦτα. 
Νὴ Δί᾽, ἔφη, πάλιν τοίνυν ἐλθὼν ἐπανεοώτα" ἢν γὰρ ἐπί- 
στηται, καὶ μὴ ἀναιδὴς ἡ, αἰσχυνεῖται ἀργύριον εἰληφὼς 
ἐνδεᾶ σε ἀποπέμψασθαι. 

ΟὟ ἘΣΤΙ ΡΥ, 

ΞΌΜΜΑΗΥ. 

Α 00} σογητηδηοῦ βῃουϊᾶ ἔα κθ σατο ἐμ αξ Ηἰβ βοϊ ἀΐθυβ Β6 ἴῃ 8 Βϑδὶεμγαὶ 
οομαϊεοι; {πὲ {πον θ6 ρσγονϊ θα υυὶτ 811 ὉΠ Πρ 5 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ; δηᾶ ἔμπας {Π|6ῚΓ 

οοπᾶϊθδίοα θ6 Ὀεοέξοτοᾶ, ἴῃ ἃ βρυθδίου Οὐ 1055 ἄθρτϑθ, ὈῪ υἱοίουυ ΟΥ̓ῸΓ Τποῖν 

ἴοοβ. Νοῦ ἄοοβ {πὸ ἀπὲν οἵ ἃ σοοὰ βσθῃογαὶ σοηβὶβὲ τα ΥοΪΥ ἴῃ τΠ5, {μαὲ ἢ θ 

αἴομθ οοῃξθηᾶ ὈγαυΟΙΥ ἀραϊηβῦ πὸ ἴοο, θὰς ἴῃ Ηἷβ Ἰοδᾶϊηρ αἰ8οὸ 85. ὑγμοὶθ 

ΔΥΤΩΥ͂ ἴο Ὑ]οίοτυ, πᾶ ἴῃ ΗΪ5 βέγι νη ἴῃ 811 {Πϊηρ8 ἴο Ῥγοοῦγο δαναπέαροϑθ ποὺ 
ὧν Ἀϊμυ56 1 οἷν, θὰΐ ΤῸ 411 τπο86 ἀπᾶον Ηἷ5 σοτηταδηᾷ, 
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1. Ἐντυχὼν δέ ποτε στρατηγεῖν ἡρημένῳ τῳ, Τοῦ ἕνε- 
κεν, ἔφη, Ὅμηρον οἴει τὸν ᾿Αγαμέμνονα προςαγορεῦσαι ποε- 
μένα λαῶν; ἄρά γε ὅτι, ὥςπερ τὸν ποιμένα ἐπιμελεῖσθαι 

δεῖ, ὅπως σῶαΐ τε ἔσονται αἱ ὄϊες, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἕξου- 
σιν, καὶ οὗ ἕνεκα τρέφονται, τοῦτο ἔσται, οὕτω καὶ τὸν 
στρατηγὸν ἐπιμελεῖσθαι δεῖ, ὅπως σῶοί τε οἱ στρατιῶται 

ἔσονται, καὶ τὰ ἐπιτί δεια ἕξουσι, καί, οὗ ἕνεκα στρατεύον- 

ται, τοῦτο ἔσται; στρατεύονται δέ, ἵνα κρατοῦντες τῶν 

πολεμίων εὐδαιμονέστερει ὦσιν: 3. Ἢ τί δήποτε οὕτως 
ἐπήνεσε τὸν ᾿Αγαμέμνονα, εἰπών, 

᾿Αμφότερον, βασιλεύς τ᾿ ἀγαθός, κρατερός τ᾽ αἰχμητής ; 

ἂρά γε ὅτι αἰχμητῆς τε κρατερὸς ἂν εἴη, οὐκ εἰ μόνος αὐτὸς 
εὖ ἀγωνίζοιτο πρὸς τοὺς πολεμίους, ἀλλ᾽ εἰ καὶ παντὶ τῷ 
στρατοπέδῳ τούτου αἴτιος εἴη; καὶ βασιλεὺς ἀγαθός, οὐκ 

εἰ μόνον τοῦ ἑαυτοῦ βίου καλῶς προεστήκοι, ἀλλ᾽ εἰ καί, 

ὧν βασιλεύοι, τούτοις εὐδαιμονίας αἴτιος εἴη; 3. Καὶ γὰρ 
βασιλεὺς αἱρεῖται, οὐχ ἵνα ἑαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται, ἀλλ᾽ 
ἵνα καὶ οἱ ἑλόμενοι δι' αὐτὸν εὖ πράττωσι" καὶ στρατεύ- 
ονται δὲ πάντες, ἵνα ὁ βίος αὐτοῖς ὡς βέλτιστος ἣ " καὶ 

στρατηγοὺς αἱροῦνται, τούτου ἕνεκα, ἵνα πρὸς τοῦτο αὖ- 
τοῖς ἡγεμόνες ὦσι. 4. Δεῖ οὖν τὸν στρατηγοῦντα τοῦτο 
παρασκευάζειν τοῖς ἑλομένοις αὐτὸν στρατηγόν" καὶ γὰρ 
οὔτε κάλλιον τούτον ἄλλο ῥᾷδιον εὑρεῖν, οὔτε αἴσχιον τοῦ 
ἐναντίου. αὶ οὕτως ἐπισκοπῶν, τίς εἴη ἀγαθοῦ ἡγεμόνος 
ἀρετή, τὰ μὲν ἄλλα περιύρει, κατέλειπε δὲ τὸ εὐδαίμονας 
ποιεῖν, ὧν ἂν ἡγῆται. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 111. 

ΒΌΜΜΛΉΥ. 

Τὴκ ἄυὶγ οἵ α κοοᾶ οοταιπασνδον οἵ αν αἾγΥ ἰα ἐνγοίο!ϊά, παυνοῖγ, ἴο τοδκο 
μοῖδι Ἰνοτκον ατὰ τίδοτα Ὀσιίοτ. ΑΚ τοραγάκ {πο νόγκον, δὸ κνουϊὰ νοοῖ ἰσανο 
ὅδνο σατο οἵ υὐνοτ σοκίγο! Υ το τὐνο ἐμά νίάαα! νοτκοτοσω, νὺξ «υουὰ (ακο δῷ 
δοϊίνο ματὲ δἰτοσοῖ ἰὼ τθο σασθσ. (ὁ 1-4) Αμά αἀραίη, κα γοραγάφ ἐδ 
δογκούχοι;, ἵνὸ υν ἢ ἵνοψξ ἴακὸ σατο οἵ (οσο ὉΥ τοικίορ ἰο προσπξ ὑνοῖν 
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ὨΟΥΒῸ5 τϑδάϊ]ν, δηᾶ Ὺ ΘΧογοϊβίησ 6 6 μὰ ἴῃ τἰἀϊηθ, ποῦ ΟὨΪν ΟΥ̓ΘῚ ᾿ϑνοὶ, θα 

αἶβο οὐοὸῦ τασϑϑᾶ ρστουηᾷ, δηᾶ ὈΥ ἰηβίγαοεξίησ {Π6 ὶ ἴῃ τΠ6 τὸ οὗ ἔΒσουνηρ 

ἔπ6 δνοῖϊη ἔγομι ἢ Βουβ θδοῖς. Ηθ Ὑ7}}} αἴδο δπὶπιαῦθ {Π6ὶγ σοῦγασ6, δ πᾶ, 
Θρόνο 81], νυν }}} τοπᾶθυ ἔμ θα οθθᾶϊθηξ ἴο εἷβ δυιῃογῖεν. (ᾧ 5-8.} 

ἙἘὺν [16 αἰδαϊητηθηῦ οἵ [ἢ 656 Θῃα8, 1Ὁ νυν} θ6 πθοθβϑβαῦν, ἄθον 6 8}1 (ὈϊΏ58, 

ταὶ 6 5ἤουυ ὨἰπΊ5 617 ΒΚ1Π[ἃ] δ ηα 8016 ἴῃ [Π6 ἀἸβοματσο οἵ 15 οὐσὰ ἀπῦῖ65 

(ᾧ 9), «πὰ οοηνίποθ ὕμθι {Πα θΟΌ ΤΠΘῚΓ ΟἼΟΥ ἀπ βαξου ἀοροπᾶ οἡ [ἘΠ 6 Γ 

οΟὈθάϊθμοθ ἴο Πἶβ σοιηηδηᾶβ. (ᾧ 10.) Τὸ γν}}} θ6 γϑααϊβὶξθ, α͵5ο, ἴοσγ Ὠἷπα ἴο 

844 [η6 τὲ οὗ βρθακίπρ ἴο 15 οἴμδεὺ δοααϊγθιηθηῦῖβ, ἴῃ ογᾶθυ {ΠαὉ ἢ6 Πηδ 

ΒΟ δηϊτηαῦθ [6 }ὰ τγὶτἢ [6 Ἰονθ οὗ βῇογν, δῃᾷὰ γρο πὴ. οἢ ἴο 86 Ῥδ- 

[ουτάδησθ οὗ δούϊοηβ ΠΌσ τὴ μῖο ἢ δαναηΐζασθ τηδν ΔΟΟΥ 6 ἴο ὈΟΐΉ Πἰτ561 απᾶ 

[86 βέαΐξβ δ Ἰασρ. (ᾧ 11-15.} 

1. Καὶ ἱππαρχεῖν δέ τινι ἡρημένῳ οἷδά ποτε αὐτὸν τοι- 
άδε διαλεχθέντα " "Ἔχοις ἄν, ἔφη, ὦ νεανία, εἰπεῖν ἡμῖν, 

ὅτου ἕνεκα ἐπεθύμησας ἱππαρχεῖν;; οὐ γὰρ δὴ τοῦ πρῶτος 

τῶν ἱππέων ἐλαύνειν" καὶ γὰρ οἱ ἱπποτοξόται τούτου γε 

ἀξιοῦνται, προελαύνουσι γοῦν καὶ τῶν ἱππάρχων. ᾿Αληθῆ 

λέγεις, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ γνωσθῆναί γε, ἐπεὶ καὶ β 
οἱ μαινόμενοί γε ὑπὸ πάντων γιγνώσκονται. ᾿Αληθές, ἔφη, β 
καὶ τοῦτο λέγεις. 2. ᾿Αλλ ἄρα ὅτι τὸ ἱππικὸν οἴει τῇ 
πόλει βέλτιον ἂν ποιήσας παραδοῦναι, καΐ, εἴ τις χρεία 

γίγνοιτο ἱππέων, τούτων ἡγούμενος, ἀγαθοῦ τινος αἴτιος 

γενέσθαι τῇ πόλει; Καὶ μάλα, ἔφη. ἹΚαὶ ἔστι γε, νὴ Δί, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, καλόν, ἐὰν δύνῃ ταῦτα ποιῆσαι. Ἢ δὲ 
ἀρχή που, ἐφ᾽ ἧς ἥρησαι, ἵππων τε καὶ ἀμθατῶν ἐστιν; 
Ἔστι γὰρ οὖν, ἔφη. 8. Ἴθι δὴ λέξον ἡμῖν πρῶτον τοῦτο, 

ὕπως διανοῇ τοὺς ἵππους βελτίους ποιῆσαι; Καὶ ὅς, 

᾿Αλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, οὐκ ἐμὸν οἷμαι τὸ ἔργον εἷναι, ἀλλὰ 

ἰδίᾳ ἕκαστον δεῖν τοῦ ἑαυτοῦ ἵππου ἐπιμελεῖσθαι. 4. Ἐὰν 
οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, παρέχωνταί σοι τοὺς ἵππους οἱ μὲν 

οὕτως κακόποδας, ἢ κακοσκελεῖς, ἢ ἀσθενεῖς, οἱ δὲ οὕτως 

ἀτρόφους, ὥςτε μὴ δύνασθαι ἀκολουθεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀνα- 

γώγους, ὥςτε μὴ μένειν, ὅπου ἂν σὺ τάξῃς, οἱ δὲ οὕτως 

λακτιστάς, ὥςτε μηδὲ τάξαι δυνατὸν εἷναι, τί σοι τοῦ ἱπ- 
πικοῦ ὄφελος ἔσται; ἢ πῶς δυνήσει τοιούτων ἡγούμενος 

ἀγαθόν τι ποιῆσαι τὴν πόλιν; Καὶ ὅς, ᾿Αλλὰ καλῶς τε 

λέγεις, ἔφη, καὶ πειράσομαι τῶν ἵππων εἰς τὸ δυνατον ἐπι: 
΄ 
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μελεῖσθαι. ὃ. Τί δέ; τοὺς ἱππέας οὐκ ἐπιχειρήσεις, ἔφη, 
βελτίονας ποιῆσαι; "Ἐγωγ᾽, ἔφη. Οὔκουν πρῶτον μὲν 

ἀναδατικωτέρους ἐπὶ τοὺς ἵππους ποιήσεις αὐτοῖς; Δεῖ 

γοῦν, ἔφη" καὶ γάρ, εἴ τις αὐτῶν καταπέσοι, μᾶλλον ἂν 
οὕτω σώζοιτο. 6. Τί γάρ; ἐάν που κινδυνεύειν δέῃ, πό- 

τερον ἐπαγαγεῖν τοὺς πολεμίους ἐπὶ τὴν ἄμμον κελεύσεις, 
ἔνθαπερ εἰώθατε ἱππεύειν, ἢ πειράσει τὰς μελέτας ἐν τοιού- 
τοις ποιεῖσθαι χωρίοις, ἐν οἵοιςπερ οἱ πολέμιοι γίγνονται; 

Βέλτιον γοῦν, ἔφη. Ἴ. Τί γάρ; τοῦ βάλλειν ὡς πλείστους 

ἀπὸ τῶν ἵππων ἐπιμέλειάν τινα ποιήσει; Βέλτιον γοῦν, 
ἔφη, καὶ τοῦτο. Θήγειν δὲ τὰς ψυχὰς τῶν ἱππέων καὶ 
ἐξοργίζειν πρὸς τοὺς πολεμίους, εἴπερ ἀλκιμωτέρους ποιεῖν, 

ιανενόησαι ; ἘἙἰ δὲ μή, ἀλλὰ νῦν γε πειράσομαι, ἔφη. 8. 

πὼς δέ σοι πείθωνται οἱ ἱππεῖς, πεφρόντικάς τι; ἄνευ 

γὰρ δὴ τούτου οὔτε ἵππων, οὔτε ἱππέων ἀγαθῶν καὶ ἀλκί- 
μων οὐδὲν ὄφελος. ᾿Αληθὴ λέγεις, ἔφη" ἀλλὰ πῶς ἄν τις 
μάλιστα, ὦ Σώκρατες, ἐπὶ τοῦτο αὐτοὺς προτρέψαιτο; 9. 
Ἰκεῖνο μὲν δήπου οἶσθα, ὅτι ἐν παντὶ πράγματι οἱ ἄνθρω- 
ποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι, οὺς ἂν ἡγῶνται 

βελτίστους εἶναι" καὶ γὰρ ἐν νόσῳ, ὃν ἂν ἡγῶνται ἰατρι- 

κώτατον εἶναι, τούτῳ μάλιστα πείθονται, καὶ ἐν πλοίῳ οἱ 
πλέοντες, ὃν ἂν κυδερνητικώτατον, καὶ ἐν γεωργίᾳ, ὃν ἂν 

γεωργικώτατον. Καὶ μάλα, ἔφη. Οὔκουν εἰκός, ἔφη, καὶ 
ἐν ἱππικῇ, ὃς ἂν μάλιστα εἰδὼς φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, τού- 
τῳ μάλιστα ἐθέλειν τοὺς ἄλλους πείθεσθαι. 10. ᾽Εὰν οὖν, 
ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, βέλτιστος ὧν αὐτῶν δῆλος ὦ, ἀρ- 
κέσει μοι τοῦτο εἰς τὸ πείθεσθαι αὑτοὺς ἐμοί; ᾿'Ἐάν γε 
πρὸς τούτῳ, ἔφη, διδάξῃς αὐτούς, ὡς τὸ πείθεσθαί σοι κάλ- 

λιόν τε καὶ σωτηριώτερον αὑτοῖς ἔσται. Πῶς οὖν, ἔφη, 

τοῦτο διδάξω; Πολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, ῥᾷον, ἢ εἴ σοι δέοι δι- 
δάσκειν, ὡς τὰ κακὰ τῶν ἀγαθῶν ἀμείνω καὶ λυσιτελέστερά 
ἦστι. 11. Λέγεις, ἔφη, σὺ τὸν ἵππαρχον πρὸς τοῖς ἄλλοις 
ἐπιμελεῖσθαι δεῖν καὶ τοῦ λέγειν δύνασθαι; Σὺ δ' ᾧου, 
ἔφη, χρῆναι σιωπῇ ἱππαρχεῖν ; ἢ οὐκ ἐντεθύμησαι, ὅτι, ὅσα 
τὸ νόμῳ μεμαθήκαμεν ΜΗ ὄντα, δι' ὧν γε ζὴν ἐπιστά- 
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μεθα, ταῦτα πάντα διὰ λόγου ἐμάθομεν, καὶ εἴ τι ἄλλο 

καλὸν μανθάνει τις μάθημα, διὰ λόγου μανθάνει; καὶ οἱ 

ἄριστα διδάσκοντες, μάλιστα λόγῳ χρῶνται, καὶ οἱ τὰ 

σπουδαιότατα μάλιστα ἐπιστάμενοι, κάλλιστα διαλέγονται; 

13. Ἢ τόδε οὐκ ἐντεθύμησαι, ὡς ὅταν γε χορὸς εἷς ἐς τῆςδε 
τῆς πόλεως γίγνηται, ὥςπερ ὁ εἰς Δῆλον πεμπόμενος, οὐ- 

δεὶς ἄλλοθεν οὐδαμόθεν τούτῳ ἐφάμιλλος γίγνεται, οὐδὲ 

εὐανδρία ἐν ἄλλῃ πόλει ὁμοία τῇ ἐνθάδε συνάγεται ; ᾿Αλη- 

θῆ λέγεις, ἔφη. 18. ᾿Αλλὰ μὴν οὔτε εὐφωνίᾳ τοσοῦτον 
διαφέρουσιν ᾿Αθηναῖοι τῶν ἄλλων, οὔτε σωμάτων μεγέθει 

καὶ ῥώμῃ, ὅσον φιλοτιμίᾳ, ἥπερ μάλιστα παροξύνει πρὸς τὰ 

καλὰ καὶ ἔντιμα. ᾿Αληθές, ἔφη, καὶ τοῦτο. 14. Οὔκουν 
οἴει, ἔφη, καὶ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ ἐνθάδε εἴ τις ἐπιμεληθείη, 

ὡς πολὺ ἂν καὶ τούτῳ διενέγκοιεν τῶν ἄλλων, ὅπλων τε 

καὶ ἵππων παρασκευῇ, καὶ εὐταξίᾳ, καὶ τῷ ἑτοίμως κινδυ- 

νεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους, εἰ νομίσειαν ταῦτα ποιοῦντες 

ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσθαι; ἙΪκός γε, ἔφη. 18. Μὴ 

τοίνυν ὄκνει, ἔφη, ἀλλὰ πειρῶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ταῦτα προ- 

τρέπειν, ἀφ᾽ ὧν αὐτός τε ὠφεληθήσει, καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται 

διὰ σέ. ᾿Αλλὰ νὴ Δία πειράσομαι, ἔφη. 

σΟΗΑΡῚ ΒΕ Τὺ, 

ΒΟΜΜΑΒΥ. 
ΝΙΟΟΜΑΟΘΗΙΡΕΒ, 0 τγ 89 Ὑ76}} 51 1}}ΠΠ6 ἃ ἴῃ {Π|6 ταὶ ταν τῇ, μανίηβ οοτα- 

Ῥ]αϊποα ἕο βοογαῖθβ ἴΠδῦ τπ6 Αἰμοηΐδηβ Πδα ομοβθῦ, 85 ὁη6 οὗἉ το ἷγ σοτὰ- 
τηϑηοΥβ, ποῦ Πἰταβοὶξ, θὰ ΑὨΓΙ ΒΕ Θμ65, γῆ πα πονοὺ ἀἰβυϊησυβηθα Βἴτα- 

5617 ἴῃ νγαγίαγθ, δ μα γ0 ΚηΘῪ ΠΟΙ ΒΡ οἶβθ βᾶν ΒΟΥ ἴο β'δῦ το, ϑοο- 

Ταῖοβ ἀῃἀογῖδ 65 ἴο 5ΏΟΥ πηΐο Βΐτη, {παῦ, 1 ἃ ῬΘΥβοι, ἴῃ Υ μαύθυ ου θτωρίου- 
Ταῦ ἨΘ τὴδ  μανθ δ θη προ ΕἸ ΠΊ5οΙ]Γ, ον 5. γγ6}} τυ δὲ 15 γθαυϊγοα [Ὁ 

Θχϑοῦϊίηρ ἴα Θρ]ουτηθεῦ ἴῃ ἃ ῬΓΟΡΘΥ ΤΩΒΏΠΘΥ͂, Π15 ΤαΔ ἢ ὙΥ1}} ταακα ἃ 
Βοοά Ἰοδάθυ, δἰ ἴῃ οὔ ἃ σπουτβ, ἃ βίαϊο, ΟΥ̓́ΠῺ ΓΤ. 

Βίποθ, ἴμθη, γι γ Κ8 Θοογαῖθβ, ΑὨΕΒΠΘ 65 15 β]Π]6ἃ ἴῃ ἐΠ:6 τηδηδσθ- 

ταθηῦ οἵ Πὶ5 ρυῖναΐθ δ ΆΪγ8, πᾶ 15, αὖ [Π6 βᾶσηρ Εἰπγθ, τη ἰοὰ 5 οἵὁὨ ῥγαΐβθ; 

δηᾶ β'ῶσθ Π6 58 αἰβοπατροᾶ βιασσθββία! ἢν ἔπ ἀατὶοβ οὗ ἃ σμογασοβ, ἔθ Θ 

σδὴ 6 πὸ ἀουδὲ θὰῦ τῃαῇῷ 6, Δ ΠΟ σ ἢ 5.116 ἃ ἴῃ τα τα ΥΎ αϑαἶγβ, νυν ἢ] 

ΤΙΘΥΟΥ.61655 ΤΉ ΑΪΚ6 ἃ σβοΟα σογητηδηᾶοτ (ᾧ 1--Ὁ) ; 0 ἃ ὁμβογασαβ, αμὰ ἢ υγῦο 
ἰδ 5..}}198 ἴῃ τοδηδρίησ ργϊναΐθ θ᾿ αἶγβ, παν ὙΘΥΥ͂ ΤΏΒΩΥ ἔβη ρ5 ἴῃ σοΙωτη 
Ὑ1ΠΠῚ ἃ οοτωχωβηᾶοσ, (ᾧ 6-19.) 



ΠΙ. 4. ὁ 1.1 ΜΕΜΟΒΑΒΙΜΙΑ. Τὸ 

1. Ἰδὼν δέ ποτε Νικομαχίδην ἐξ ἀρχαιρεσιῶν ἀπιόντα, 

ἤρετο" Τίνες, ὦ Νικομαχίδη, στρατηγοὶ ὕρηνται ; Καὶ ὅς, 
Οὐ γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοιοῦτοί εἰσιν ᾿Αθηναῖοι, ὥςτε 
ἐμὲ μὲν οὐχ εἵλοντο, ὃς ἐκ καταλόγου στρατευόμενος κατα- 
τέτριμμαι, καὶ λοχαγῶν, καὶ ταξιαρχῶν, καὶ τραυματα ὑπὸ 

τῶν πολεμίων τοσαῦτα ἔχων " ἅμα δὲ τὰς οὐλὰς τῶν τραυ- 

μάτων ἀπογυμνούμενος ἐπεδείκνυεν - ᾿Αντισθένην δέ, ἔφη, 

εἵλοντο, τὸν οὔτε ὁπλίτην πώποτε στρατευσάμενον, ἔν τε. 

τοῖς ἱππεῦσιν οὐδὲν περίδλεπτον ποιήσαντα, ἐπιστάμενόν 

τε ἄλλο οὐδὲν ἢ χρήματα συλλέγειν. 2. Οὔκουν, ἔφη ὁ Σω- 
κράτης, τοῦτο μὲν ἀγαθόν, εἴ γε τοῖς στρατιώταις ἱκανὸς 

ἔσται τὰ ἐπιτήδεια πορίζειν; Καὶ γὰρ οἱ ἕμποροι, ἔφη ὁ 
Νικομαχίδης, χρήματα συλλέγειν ἱκανοί εἰσιν" ἀλλ᾽ οὐχ 

ἕνεκα τούτου καὶ στρατηγεῖν δύναιντ᾽ ἄν. 3. Καὶ ὁ Σω- 
κράτης ἔφη" ᾿Αλλὰ καὶ φιλόνεικος ᾿Αντισθένης ἐστίν, ὃ 

στρατηγῷ προςεῖναι ἐπιτήδειόν ἐστιν" οὐχ ὁρᾷς, ὅτι καί, 

ὁσάκις κεχορήγηκε, πᾶσι τοῖς χοροῖς νενίκηκε, Μὰ Δί᾽, 

ἔφη ὁ Νικομαχίδης, ἀλλ᾽ οὐδὲν ὅμοιόν ἐστι χοροῦ τε καὶ 

στρατεύματος προεστάναι. 4. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 

οὐδὲ δῆς γε ὁ ᾿Αντισθένης, οὐδὲ χορῶν διδασκαλίας ἐμ- 
πειρος ὦν, ὅμως ἐγένετο ἱκανὸς εὑρεῖν τοὺς κρατίστους 

ταῦτα. Καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ οὖν, ἔφη ὁ Νικομαχίδης, ἀλ- 
λους μὲν εὑρήσει τοὺς τάξοντας ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ, ἄλλους δέ 

τοὺς μαχουμένους. ὅ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐάν γε 

καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς τοὺς κρατίστους, ὥςπερ ἐν τοῖς χο- 
ρικοῖς, ἐξευρίσκῃ τε καὶ προαιρῆται, εἰκότως ἂν καὶ τούτου 

νικηφόρος εἴη " καὶ δαπανᾶν δ' αὑτὸν εἰκὸς μᾶλλον ἂν ἐθέ. 

λειν εἷς τὴν ξὺν ὅλῃ τῇ πόλει τῶν πολεμικῶν νίκην, ἢ εἰς 
τὴν ξὺν τῇ φυλῇ τῶν χορικῶν. 6. Λέγεις σύ, ἔφη, ὦ Σώ- 
ἔρατες, ὡς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστι χορηγεῖν τε καλῶς καὶ 

στρατηγεῖν; Λέγω ἔγωγ᾽, ἔφη, ὡς, ὅτου ἄν τις προστα 

τεύῃ, ἐὰν γιγνώσκῃ τε ὧν δεῖ, καὶ ταῦτα πορίζεσθαι δύνη- 
ται, ἀγαθὸς ἂν εἴη προστάτης, εἶτε χοροῦ, εἴτε οἴκου, εἶτε 
πόλεως, εἶτε στρατεύματος προστατεύοι. Ἴ, Καὶ ὁ Νικο. 
μαχίδης, Μὰ Δί", ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄν ποτε ᾧμην ἐγὼ 



ΝΣ... 

"4 

16 ΧΕΝΟΡΗΟΝ Ἐ [ΠΙ|, 4: δ 19; 

σου ἀκοῦσαι, ὡς ἀγαθοὶ οἰκονόμοι ἀγαθοὶ στρατηγοὶ ἂν 
εἶεν. Ἴθι δή, ἔφη, ἐξετάσωμεν τὰ ἔργα ἑκατέρου αὐτῶν, 
ἕνα εἰδῶμεν, πότερον τὰ αὐτά ἐστιν, ἢ διαφέρει τι. Πάνυ 

γε, ἔφη. 8. Οὔκουν, ἔφη, τὸ μὲν τοὺς ἀρχομένους κατη- 

κόους τε καὶ εὐπειθεῖς ἑαυτοῖς παρασκευάζειν ἀμφοτέρων 

ἐστὶν ἔργον; Καὶ μάλα, ἔφη. Τί δέ; τὸ προςτάττειν 

ἕκαστα τοῖς ἐπιτηδείοις πράττειν; αὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Καὶ 

μὴν καὶ τὸ τοὺς κακοὺς κολάζειν, καὶ τοὺς ἀγαθοὺς τιμᾶν, 

ἀμφοτέροις οἶμαι προςήκειν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 9. Τὸ 

δὲ τοὺς ὑπηκόους εὐμενεῖς ποιεῖσθαι, πῶς οὐ καλὸν ἀμφο- 

τέροις; Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Συμμάχους δὲ καὶ βοηθοὺς προς- 

άγεσθαι δοκεῖ σοι συμφέρειν ἀμφοτέροις, ἢ οὔ; Πάνυ μὲν 

οὖν, ἔφη. ᾿Αλλὰ φυλακτικοὺς τῶν ὄντων οὐκ ἀμφοτέρους 

εἶναι προςήκει; Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἐπιμελεῖς 

καὶ φιλοπόνους ἀμφοτέρους εἶναι προςήκει περὶ τὰ αὑτῶν 

ἔργα. 10. Ταῦτα μέν, ἔφη, πάντα ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐσ- 

τίν: ἀλλὰ τὸ μάχεσθαι οὐκέτι ἀμφοτέρων. ᾿Αλλ’ ἐχθροί 

γέ τοι ἀμφοτέροις γίγνονται; Καὶ μάλα, ἔφη, τοῦτό γε. 

Οὔκουν τὸ περιγενέσθαι τούτων ἀμφοτέροις συμφέρει ; 

Πάνυ γε, ἔφη. 11. ᾽᾿Αλλ᾽, ἐκεῖνο παριείς, ἂν δέῃ μάχεσθαι, 

τί ὠφελήσει ἡ οἰκονομικῆ; Ἔνταῦθα δήπου καὶ πλεῖστον, 

ἔφη ὁ γὰρ ἀγαθὸς οἰκονόμος, εἰδώς, ὅτι οὐδὲν οὕτω λυσι- 

τελές τε καὶ κερδαλέον ἐστίν, ὡς τὸ μαχόμενον τοὺς πολε- 

μίους νικᾶν, οὐδὲ οὕτως ἀλυσιτελές τε καὶ ζημιῶδες, ὡς τὸ 

ἡττᾶσθαι, προθύμως μὲν τὰ πρὸς τὸ νικᾶν συμφέροντα ζη- 

τήσει καὶ παρασκευάσεται, ἐπιμελῶς δὲ τὰ πρὸς τὸ ἡττᾶσθαι 

φέροντα σκέψεται καὶ φυλάξεται, ἐνεργῶς δ᾽, ἂν τὴν παρα- 

σκευὴν ὁρᾷ νικητικὴν οὖσαν, μαχεῖται, οὐχ ἥκιστα δὲ τού- 

των, ἐὰν ἀπαράσκευος ἡ, φυλάξεται συνάπτειν μάχην. 193. 

Μὴ καταφρόνει, ἔφη, ὦ Νικομαχίδη, τῶν οἰκονομικῶν ἀν- 

δρῶν: ἡ γὰρ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια πλήθει μόνον διαφέρει 

τῆς τῶν κοινῶν, τὰ δὲ ἄλλα παραπλήσια ἔχει" τὸ δὲ μέ- 

γίστον, ὅτι οὔτε ἄνευ ἀνθρώπων οὐδετέρα γίγνεται, οὔτε 

δι’ ἄλλων μὲν ἀνθρώπων τὰ ἴδια πράττεται, δι᾽ ἄλλων δὲ 

τὰ κοινά" οὐ γὰρ ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις οἱ τῶν κοινῶν 



ΠῚ. δ. ὃ 3. ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΑ. τι 

ἐπιμελόμενοι χρῶνται, ἢ οἷςπερ οἱ τὰ ἴδια οἰκονομοῦντες 
οἷς οἱ ἐπιστάμενοι χρῆσθαι καὶ τὰ ἴδια καὶ τὰ κοινὰ κα 
λῶς πράττουσιν, οἱ δὲ μὴ ἐπιστάμενοι ἀμφοτέρωθι πλημ 
μελοῦσιν. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺΙ ΓΥ. 

ΞΒΟΌΜΜΑΒΥ͂. 

ΙΝ εοῖσ οδαρίον βοογαΐοβ σοονογβοβ νυν τ Ρ οτίοϊοβ 86 Ὑουηροῦ (τ 508 
οἵ εἰνο οεἰοῦγαϊοά δεαϊοδτηδη οἵ 8:6 58:56 πδῃ}6) ΟἹ ἐδ ὑγδὺ ὉΥ νυν ἰοῦ ἐμ.9 
Αἰδοιΐδοσ τον 6 τγοσα!]οὰ ἰοὸ ἐδ 6 σίογυ απὰ βσοθβϑ οἵ ἔοσιηοσ ἄαυβ. Ηο 
εἴνονσα δίτα, ἰὼ τὸ ἔγες ρίασο, ἐδας ἐθ6 Αἰδϑηΐδηα οαφῆξ το θ6 τοτιϊδἀ θᾶ οὗ 
εἴνο νἱγίασε ατοὰ δοἰονοτηεοῖ οἵ τοὶ ἰογοίδιδογα. (ᾧ 1-19} [Ι͂ἢ τθὸ ποχὲ 

Ρἷαδο δ ρμοίΐηξα οαΐ ἴο δΐπὰ τ σασδοα οἵ ἰθοῖγ ργοϑοος ἀσσοηογασν. (ᾧ 13.) 

Ης τσὴ ανοννα τὔαξ τῦο νἱσῖαοα αὐὰ ἀϊδεὶϊριϊης οἵ ενεὶς δησεβίογα οασῶϊ ἴο 
ἴα γοοα οὰ Ὁγ εὔστα, οτ, δὲ ἰδαδὲ, ἴ6 σχατωρὶο οἵ ἴ86 1, πορἀπιτηοοΐπη οαρὰξ 
ἴο ὕῸ ἰπιξατοά. (ὁ 14) Τβας τοῖν σμΐοῦ σατο, Ββουγανοσ, δδουϊὰ θ6 θ6- 

κἴονεοὰ οὐ τοϊ ἕξαγν αὔδαῖγα, απ, ἰὼ Ῥατεσαϊατ, ἐναξ οοπυροΐοης οσοττηαράογα 

φυκῶξ τὸ ὕ6 σεῖ ονοῦ ὑπνοῖς ἔογοθβ, ννθο τοῖν τδαοὶ (0)6 βοίἀΐθτβ βιγίος ἀἰϊφδοὶ- 
μου αινὰ οὐοάϊΐσοςσο ἴο σοτητοαθὰ, (ᾧ 15-25.) Ηδ οχρίαΐμα ἴοὸ δίτω, μα! ν, 
ἴνονν νυνὶ ἢ] αὐαριοὰ Αἰτίσα ἱκ, ἔγοτω [ἐδ κἰτοπείου, ἴο γαβῖβε ἴθ ἱπσαγείουα οἵ 5 
ἴα. (ὁ 56-28) 

Ι. Περικλεῖ δέ ποτε, τῷ τοῦ πάνυ Περικλέους υἱῷ, δια- 
λεγόμενος, ᾿ἜΠἰγώ τοι, ἔφη, ὦ Περίκλεις, ἐλπίδα ἔχω, σοῦ 
στρατηγήσαντος ἀμείνω τε καὶ ἐνδοξοτέραν τὴν πόλιν εἰς 
τὰ πολεμικὰ ἔσεσθαι, καὶ τῶν πολεμίων κρατήσειν. Καὶ ὁ 

Περικλῆς, Βουλοίμην ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἃ λέγεις" ὅπως 
δὲ ταῦτα γένοιτ᾽ ἄν, οὐ δύναμαι γνῶναι. Βούλει οὖν, ἔφη 
ὁ Σωκράτης, διαλογιζόμενοι περὶ αὑτῶν ἐπισκοπῶμεν, ὅπου 
ἤδη τὸ δυνατόν ἐστιν; Βούλομαι, ἔφη. 3. Οὔκουν οἶσθα, 
ἔφη, ὅτι πλήθει μὲν οὐδὲν μείους εἰσὶν ᾿Αθηναῖοι Βοιωτῶν ; 
Οἷδα γάρ, ἔφη. Σώματα δὲ ἀγαθὰ καὶ καλὰ πότερον ἐκ 

Βοιωτῶν οἷει πλείω ἂν ἐκλεχθῆναι, ἣ ἐξ ᾿Αθηνῶν; Οὐδὲ 
ταύτῃ μοι δοκοῦσι λείπεσθαι. Ἑξὑμενεστέρους δὲ ποτέοους 

ἑαυτοῖς εἶναι νομίζεις; ᾿Αθηναίους ἔγωγε" Βοιωτῶν μεν 

γὰρ πολλοί, πλεονεκτούμενοι ὑπὸ Θηδαίων, δυςμενῶς αὖ- 

τοῖς ἔχουσιν " ᾿Αθήνησι δὲ οὐδὲν ὁρῶ τοιοῦτον. 3. ᾿Αλλὰ 
μὴν φιλοτιμότατοί γε καὶ φιλοφρονέστατοι πάντων εἰσίν͵ 



8 ΧΕΝΟΡΗΟΝ 5 [1Π. 8. ὃ 8. 

ἅπερ οὐχ ἥκιστα παροξύνει κυνδυνεύειν ὑπὲρ εὐδοξίας τε 
καὶ πατρίδος. Οὐδὲ ἐν τούτοις ᾿Αθηναῖοι μεμπτοί. Καὶ 
μὴν προγόνων γε καλὰ ἔργα οὐκ ἔστιν οἷς μείζω καὶ πλείω 

ὑπάρχει, ἢ ̓ Αθηναίοις - ᾧ πολλοὶ ἐπαιρόμενοι προτρέπον- 

ταί τε ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ἄλκιμοι γίγνεσθαι. 4. 

Ταῦτα μὲν ἀληθῆ λέγεις πάντα, ὦ Σώκρατες - ἀλλ᾽ ὁρᾷς, 

ὕτι, ἀφ᾽ οὗ ἥ τε σὺν Τολμίδῃ τῶν χιλίων ἐν Λεθαδείᾳ συμ- 
φορὰ ἐγένετο, καὶ ἡ μεθ᾽ Γπποκράτους ἐπὶ Δηλίῳ, ἐκ τού- 

των τεταπείνωται μὲν ἡ τῶν ᾿Αθηναίων δόξα πρὸς τοὺς 

Βοιωτούς, ἐπῆρται δὲ τὸ τῶν Θηθαίων φρόνημα πρὸς τοὺς 

᾿Αθηναίους - ὥςτε Βοιωτοὶ μέν, οἱ πρόσθεν οὐδ᾽ ἐν τῆ ἑαυ- 

τῶν τολμῶντες ᾿Αθηναίοις ἄνευ Λακεδαιμονίων τε καὶ τῶν 

ἄλλων Πελοποννησίων ἀντιτάττεσθαι, νῦν ἀπειλοῦσιν αὖ- 

τοὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐμθαλεῖν εἰς τὴν ᾿Αττικήν - ᾿Αθηναῖοι δέ, 

οἱ πρότερον, ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγένοντο, πορθοῦντες τὴν 
Βοιωτίαν, φοθοῦνται, μὴ Βοιωτοὶ δῃώσωσι τὴν ᾿Αττικήν. 

ὃ. Καὶ ὁ Σωκράτης, ᾿Αλλ’ αἰσθάνομαι μέν, ἔφη, ταῦτα 

οὕτως ἔχοντα δοκεῖ δέ μοι ἀνδρὶ ἀγαθῷ ἄρχοντι νῦν εὑ- 

ἀρεστοτέρως διακεῖσθαι ἡ πόλις" τὸ μὲν γὰρ ϑάρσος ἀμέ- 

λειάν τε καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ ἀπείθειαν ἐμθάλλει, ὁ δὲ φόθος 

προςεκτικωτέρους τε καὶ εὐπειθεστέρους, καὶ εὐτακτοτέρους 

ποιεῖ. 06. Τεκμήραιο δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς 

ναυσίν - ὅταν μὲν γὰρ δήπου μηδὲν φοθῶνται, μεστοί εἰσιν 

ἀταξίας, ἔςτ᾽ ἂν δὲ ἢ χειμῶνα ἢ πολεμίους δείσωσιν, οὐ 

μόνον τὰ κελευόμενα πάντα ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ σιγῶσι 

καραδοκοῦντες τὰ προςταχθησόμενα, ὥςπερ χορευταί. ἢ. 
᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Περικλῆς, εἴγε νῦν μάλιστα πείθοιντο, 

ὥρα ἂν εἴη λέγειν, πῶς ἂν αὐτοὺς προτρεψαίμεθα πάλιν 

ἀνερεθισθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς τε καὶ εὐκλείας, καὶ εὐ- 

δαιμονίας. 8. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ μὲν ἐθουλόμεθα 

χρημάτων αὐτούς, ὧν οἱ ἄλλοι εἶχον, ἀντιποιεῖσθαι, ἀπο- 

᾽ 

δεικνύντες αὐτοῖς ταῦτα πατρῷά τε ὄντα καὶ προζήκοντα, 

μάλιστ᾽ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξορμῷμεν ἀντέχεσθαι τούτων" 

ἐπεὶ δὲ τοῦ μετ᾽ ἀρετῆς πρωτεύειν αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι 

θουλόμεθα, τοῦτ᾽ αὖ δεικτέον ἐκ παλαιοῦ μάλιστα προζῆκον 
δυδυννν τ πἴὐνννϑϑϑνσυναίω 

-..ν....Χ.....5. 
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αὐτοῖς, καὶ ὡς τούτου ἐπιμελούμενοι, πάντων ἂν εἶεν κρά- 
τιστοι. 9. Πῶς οὖν ἂν τοῦτο διδάσκοιμεν; Οἶμαι μέν, 
εἰ τούς γε παλαιοτάτους, ὧν ἀκούομεν, προγόνους αὐτῶν 
ἀναμιμνήσκοιμεν αὐτοὺς ἀκηκοότας ἀρίστους γεγονέναι. 
10. 'Αρα λέγεις τὴν τῶν ϑεῶν κρίσιν, ἣν οἱ περὶ Κέκροπα 

δὲ’ ἀρετὴν ἔκριναν ; Λέγω γάρ, καὶ τὴν Ἐρεχθέως γε τρο- 
φὴν καὶ γένεσιν, καὶ τὸν πόλεμον τὸν ἐπ᾽ ἐκείνου γενόμε- 
νον πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ἐχομένης ἠπείρου πάσης, καὶ τὸν ἐφ᾽ 
Ἡρακλειδῶν πρὸς τοὺς ἐν Πελοποννήσῳ, καὶ πάντας τοὺς 
ἐπὶ Θησέως πολεμηθέντας, ἐν οἷς πᾶσιν ἐκεῖνοι δῆλοι γε- 
γόνασι τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀνθρώπων ἀριστεύσαντες. 11. 

Εὶ δὲ βούλει, ἃ ὕστερον οἱ ἐκείνων μὲν ἀπόγονοι, οὐ πολὺ 

δὲ πρὸ ἡμῶν γεγονότες, ἔπραξαν, τὰ μὲν αὐτοὶ καθ᾽ ἑαν- 
τοὺς ἀγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς κυριεύοντας τῆς τε ᾿Ασίας 

πάσης καὶ τῆς Ἑὐρώπης μέχρι Μακεδονίας, καὶ πλείστην 

τῶν προγεγονότων δύναμιν καὶ ἀφορμὴν κεκτημένους, καὶ 

μέγιστα ἔργα κατειργασμένους, τὰ δὲ καὶ μετὰ Πελοποννη- 
σίων ἀριστεύοντες καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν " οἵ 
δὴ καὶ λέγονται πολὺ διενεγκεῖν τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀνθρώ 
πων. Λέγονται γάρ, ἔφη. 13. Τοιγαροῦν πολλῶν μὲν 

μεταναστάσεων ἐν τῇ 'Ελλάδι. γεγονυιῶν, διέμειναν ἐν τῇ 

ἑαυτῶν, πολλοὶ δὲ ὑπὲρ δικαίων ἀντιλέγοντες ἐπέτρεπον 
ἐκείνοις, πολλοὶ δὲ ὑπὸ κρειττόνων ὑδριζόμενοι κατέφευ- 
γον πρὸς ἐκείνους. 13. Καὶ ὁ Περικλῆς, Καὶ ϑαυμάζω 

γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἡ πόλις ὅπως ποτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἔκλι- 
νεν, ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, οἶμαι, ὁ Σωκράτης, ὥςπερ καὶ ἀθληταί 

τινες, διὰ τὸ πολὺ ὑπερενεγκεῖν καὶ κρατιστεῦσαι, καταῤ- 

ῥᾳθυμήσαντες ὑστερίζουσι τῶν ἀντιπάλων, οὕτω καὶ ᾿Αθη- 
ναίους πολὺ διενεγκόντας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν, καὶ διὰ τοῦτο 

χείρους γεγονέναι. 14. Νῦν οὖν, ἔφη, τί ἂν ποιοῦντες 
ἀναλάδοιεν τὴν ἀρχαίαν ἀρετήν ; Καὶ ὁ Σωκράτης " Οὐδὲν 
ἀπόκρυφον δοκεῖ μοι εἶναι, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐξευρόντες τὰ τῶν 
προγόνων ἐπιτηδεύματα, μηδὲν χεῖρον ἐκείνων ἐπιτηδεύ- 

οἱεν͵ οὐδὲν ἂν χείρους ἐκείνων γενέσθαι " εἰ δὲ μή, τούς γε 
νῦν πρωτεύοντας μιμούμενοι, καὶ τούτοις τὰ αὑτὰ ἐπιτή- 
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δεύοντες, ὁμοίως μὲν τοῖς αὐτοῖς χρώμενοι, οὐδὲν ἂν χεί- 

ρους ἐκείνων εἷεν " εἰ δ᾽ ἐπιμελέστερον, καὶ βελτίους. 15. 

Λέγεις, ἔφη, πόῤῥω που εἷναι τῇ πόλει τὴν καλοκἀγαθίαν " 

πότε γὰρ οὕτως ᾿Αθηναῖοι, ὥςπερ Λακεδαιμόνιοι, ἢ πρεσθυ- 

τέρους αἰδέσονται ; οἱ ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται κατα- 

φρονεῖν τῶν γεραιτέρων " ἢ σωμασκήσουσιν οὕτως ; οἱ οὐ 
μόνον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιμελουμέ- 
νων καταγελῶσι. 16. Πότε δὲ οὕτω πείσονται τοῖς ἄρ- 

χουσιν; οἱ καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖν τῶν ἀρ- 

χόντων ἢ πότε οὕτως ὁμονοήσουσιν ; οἵ γε, ἀντὶ μὲν τοῦ 

συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα, ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις, 

καὶ φθονοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον, ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις " 

μάλιστα δὲ πάντων ἔν τε ταῖς ἰδίαις συνόδοις καὶ ταῖς 

κοιναῖς διαφέρονται, καὶ πλείστας δίκας ἀλλήλοις δικάζον- 

ται, καὶ προαιροῦνται μᾶλλον οὕτω κερδαίνειν ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων, ἢ συνωφελοῦντες αὑτούς - τοῖς δὲ κοινοῖς ὥςπερ ἀλ- 

λοτρίοις χρώμενοι, περὶ τούτων αὖ μάχονται, καὶ ταῖς εἰς 

τὰ τοιαῦτα δυνάμεσι μάλιστα χαίρουσιν. 17. ᾿ἘΞ ὧν πολ- 
λὴ μὲν ἀπειρία καὶ κακία τῇ πόλει ἐμφύεται, πολλὴ δὲ 

ἔχθρα καὶ μῖσος ἀλλήλων τοῖς πολίταις ἐγγίγνεται, δι᾽ ἃ 

ἔγωγε μάλα φοθοῦμαι ἀεί, μή τι μεῖζον, ἢ ὥςτε φέρειν δύ 

νασθαι, κακὸν τῇ πόλει συμθῇ. 18. Μηδαμῶς, ἔφη ὁ Σω- 

Κράτης, ὦ Περίκλεις, οὕτως ἡγοῦ ἀνηκέστῳ πονηρίᾳ νοσεῖν 

᾿Αθηναίους - οὐχ ὁρᾷς, ὡς εὔτακτοι μέν εἰσιν ἐν τοῖς ναυ- 

τικοῖς, εὐτάκτως δ᾽ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι πείθονται τοῖς 

ἐπιστάταις, οὐδένων δὲ καταδεέστερον ἐν τοῖς χοροῖς ὑπη- 

ρετοῦσι τοῖς διδασκάλοις; 19. Τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, καὶ 

ϑαυμαστόν ἐστι, τὸ τοὺς μὲν τοιούτους πειθαρχεῖν τοίς 

ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ τοὺς ἱππεῖς, οἱ δοκοῦσι κα- 

λοκἀγαθίᾳ προκεκρίσθαι τῶν πολιτῶν, ἀπειθεστάτους εἷναι 

πάντων. 30. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη: Ἢ δὲ ἐν ᾿Λρέίῳ πάγῳ 

βουλή, ὦ Περίκλεις, οὐκ ἐκ τῶν δεδοκιμασμένων καθίστα- 

ται; Καὶ μάλα, ἔφη. Οἶσθα οὖν τινας, ἔφη, κάλλιον, ἢ 

νομιμώτερον, ἢ σεμνότερον, ἢ δικαιότερον τάς τε δίκας 

δικάζοντας, καὶ τἄλλα πάντα πράττοντας; Οὐ μέμφομαι. 
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ἔφη, τούτοις. Οὐ τοίνυν, ἔφη, δεῖ ἀθυμεῖν, ὡς οὐκ εὐτάκ. 
των ὄντων ᾿Αθηναίων. 91. Καὶ μὴν ἔν γε τοῖς στρατιω- 
τικοῖς, ἔφη, ἔνθα μάλιστα δεῖ σωφρονεῖν τε καὶ εὐτακτεῖν, 

καὶ πειθαρχεῖν, οὐδενὶ τούτων προςέχουσιν. Ἴσως γάρ, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐν τούτοις οἱ ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄρχου- 
σιν αὐτῶν οὐχ ὁρᾷς, ὅτε κιθαριστῶν μέν, καὶ χορευτῶν, 
καὶ ὀρχηστῶν οὐδὲ εἷς ἐπιχειρεῖ ἄρχειν μὴ ἐπιστάμενος, 
οὐδὲ παλαιστῶν, οὐδὲ παγκρατιαστῶν ; ἀλλὰ πάντες, ὅσοι 

τούτων ἄρχουσιν, ἔγουσι δεῖξαι, ὁπόθεν ἔμαθον ταῦτα, ἐφ᾽ 

οἷς ἐφεστᾶσι, τῶν δὲ στρατηγῶν οἱ πλεῖστοι αὐτοσχεδιά- 
ζουσιν. 92. Οὐ μέντοι σέ γε τοιοῦτον ἐγὼ νομίζω εἶναι, 
ἀλλ᾽ οἶμαί σε οὐδὲν ἦττον ἔχειν εἰπεῖν, ὁπότε στρατηγεῖν, 

ἢ ὁπότε παλαίειν ἤρξω μανθάνειν" καὶ πολλὰ μὲν οἷμαί 

σε τῶν πατρῴων στρατηγημάτων παρειληφότα διασώζειν, 

πολλὰ δὲ πανταχόθεν συνενηνοχέναι, ὁπόθεν οἷόν τε ἦν 

μαθεῖν τι ὠφέλιμον εἰς στρατηγίαν. 33, Οἶμαι δέ σε πολ 

λὰ μεριμνᾶν, ὅπως μὴ λάθῃς σεαυτὸν ἀγνοῶν τι τῶν εἰς 
στρατηγίαν ὠφελίμων - καὶ ἐάν τι τοιοῦτον αἴσθῃ σεαυτὸν 
μὴ εἰδότα, ζητεῖν τοὺς ἐπισταμένους ταῦτα, οὔτε δώρων 

οὔτε χαρίτων φειδόμενον, ὅπως μάθῃς παρ᾽ αὐτῶν ἃ μὴ 

ἐπίστασαι, καὶ συνεργοὺς ἀγαθοὺς ἔχῃς. 34. Καὶ ὁ Περι- 
κλῆς, Οὐ λανθάνεις με, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ὅτι οὐδ᾽ οἱόμενός 
με τούτων ἐπιμελεῖσθαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ᾽ ἐγχειρῶν με 
διδάσκειν, ὅτι τὸν μέλλοντα στρατηγεῖν τούτων ἀπάντων 

ἐπιμελεῖσθαι δεῖ " ὁμολογῶ μέντοι κἀγώ σοι ταῦτα. 98. 

Τοῦτο δ', ἔφη, ὦ Περίκλεις, κατανενόηκας, ὅτι πρόκειται 
τῆς χώρας ἡμῶν ὕρη μεγάλα, καθήκοντα ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν, 

δι' ὧν εἰς τὴν χώραν εἴςζοδοι στεναί τε καὶ προςάντεις εἰσί, 
καὶ ὅτι μέση διέζωσται ὄρεσιν ἐρυμνοῖς; Καὶ μάλα, ἔφη. 

ῷ36, Τί δέ; σὺ ἐκεῖνο ἀκήκοας, ὅτι Μυσοὶ καὶ Πισίδαι ἐν τῇ 

βασιλέως χώρᾳ κατέχοντες ἐρυμνὰ πάνυ χωρία, καὶ κούφως 

ὡπλισμένοι, δύνανται πολλὰ μὲν τὴν βασιλέως χώραν κα- 
ταθέυντες κακοποιεῖν, αὑτοὶ δὲ ζὴν ἐλεύθεροι; Καὶ τοῦτό 
γ᾽, ἔφη, ἀκούω. 9717. ᾿Αθηναίους δ' οὐκ ἂν οἷει, ἔφη, μέχρι 

τῆς ἐλαφρᾶς ἡλικίας ὡπλισμένους κουφοτέροις ὅπλοις, καὶ 
9 
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τὰ προκείμενα τῆς χώρας ὄρη κατέχοντας, βλαθεροὺς μὲν 

τοῖς πολεμίοις εἶναι, μεγάλην δὲ προθολὴν τοῖς πολέταις 
- ΄ ΄ ΑΘ ΨΙ ὁ - ΄ ᾽ ΄. 

τῆς χώρας κατεσκευάσθαι; Καὶ ὁ Περικλῆς, Πάντ᾽ οἴμαι, 
"ν Ψ ΄ Ν ἂν ΄ - ν᾿ ΄ 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ ταῦτα χρήσιμα εἶναι. 38, ἘΠ τοί- 

νυν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἀρέσκει σοι ταῦτα, ἐπιχείρει αὐτοῖς, 

ὦ ἄριστε: ὅ τι μὲν γὰρ ἂν τούτων καταπράξης, καὶ σοὶ 

καλὸν ἔσται, καὶ τῇ πόλει ἀγαθόν" ἐὰν δέ τι ἀδυνατῆς, 

οὔτε τὴν πόλιν βλάψεις, οὔτε σεαυτὸν καταισχυνεῖς. 

ΘΓ ΡΤ ΕΣ Ἢ 

ΒΌΜΜΑΒΥ͂. 
Θτάσσο, {Π6 βοὴ οἵ Αὐϊβίο, νγαὰβ 50 5 ΟΠ ΘΚ Ροβϑοϑϑϑᾶ σἱτ [Π6 ἄθβιτθ 

οἵ θεϊησ ἃ βίαϊθβιηδῃ, [Π8ῦ, ΔἸ ΠΟΘ ποῖ νϑῦ ἔνγθηῦν, μΠ6 νγ85 σοη πα} ν 
ταδκίησ ογαϊ!οη5 ἴο {Π6 ῬΘΟΡΙΘ, 8π4 {ΠΥ  ὈΥ Θχροβίηϑ Βἰ 56} } ἕο τ] ] α]6. 

βοογαῦθβ, ᾿μουθίογθ, ομάθανοιβ ἕο οαγα Πϊμπὶ οὗ [15 ἀθ] αβίοι, πᾶ ὈΓν ἃ 56υ165 

οἵ φαρϑβύϊοηβ βαοοθϑαᾶβ [πὶ σοηνἸποῖησ Ὠΐπὶ {Παῦ Π6 15. δἰζοσ ΘΠ Υ ᾿ἰσπούδηξ οὗ 

τγμαΐ ἀρρογξαϊηβ ἴο [Π6 ΟΠ Υδοῦου οἵ ἃ ἔτι βίατθβδιηδη; ἃπᾶ Π6 [6 ΒΠΟΥΒ 
Βῖηι ἐμαῦ, αηἶθ55 ΟΩ6 Ὀ6 δοααδϊηξθα τὺ] {}}18, ἢ6. οδπὶ ὩΘ ΘΓ Ῥτον οὗ δὴν 

πἀνδηΐασθ ἴο [Π6 5ἴαξθ, ΠΟΥ 8Οα 6 ΔῺΥ ΓΘΡαΓΔΓΟΙ ΟΥ̓ τη 56 1. 

1. Τλαύκωνα δὲ τὸν ᾿Αρίστωνος, ὅτ᾽ ἐπεχείρει δημηγο- 
οεῖν, ἐπιθυμῶν προστατεύειν τῆς πόλεως, οὐδέπω εἴκοσιν 
ν ΄ »ν "ν ᾽ ΄ “» ΄ , Ν 

ἔτη γεγονώς, ὄντων ἄλλων οἰκείων τε καὶ φίλων, οὐδεὶς 

ἐδύνατο παῦσαι ἑλκόμενόν τε ἀπὸ τοῦ βήματος, καὶ κατα- 
΄ὕ μνμ ϑρ , ») Ἅ ᾽ - 4 

γέλαστον ὄντα, Σωκράτης δέ, εὔνους ὧν αὐτῷ διά τε Χαρ- 

μίδην τὸν Τλαύκωνος, καὶ διὰ Πλάτωνα, μόνος ἔπαυσεν. 

ἢ, ᾿Ἐντυχὼν γὰρ αὐτῷ πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐθελῆσαι ἀκού- 

εἰν τοιάδε λέξας κατέσχεν "  Τλαύκων, ἔφη, προστατεύειν 
- “ ΄ - ΄ ν , Γ ν᾿ ΄ 
ἡμῖν διανενόησαι τῆς πόλεως; Βγωγ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες. 

Νὴ Δί᾽, ἔφη, καλὸν γάρ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώ- 

ποις" δῆλον γάρ, ὅτι, ἐὰν τοῦτο διαπράξῃ, δυνατὸς μὲν ἔσει 

αὐτὸς τυγχάνειν ὅτου ἂν ἐπιθυμῆῇς, ἱκανὸς δὲ τοὺς φίλους 
ὠφελεῖν, ἐπαρεῖς δὲ τὸν πατρῷον οἶκον, αὐξήσεις δὲ τὴν 

πατρίδα, ὀνομαστὸς δ᾽ ἔσει. πρῶτον μὲν ἐν τῇ πόλει, ἔπειτα 

ἐν τῇ ᾿Ελλάδι, ἴσως δέ, ὥς περ Θεμιστοκλῆς, καὶ ἐν τοῖς 

βαρθάροις, ὅπου δ᾽ ἂν ἧς, πα ταχοῦ περίθλεπτος ἔσει, 8, 
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Ταῦτ᾽ οὖν ἀκούων ὁ Τλαύκων ἐμεγαλύνετο, καὶ ἡδέως παρ- 

ἔμενε. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Σωκράτης, Οὔκουν, ἔφη, τοῦτο 

μέν, ὦ Τλαύκων, δῆλον, ὅτι, εἴπερ τιμᾶσθαι βούλει, ὠφε- 
λητέα σοι ἡ πόλις ἐστίν ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πρὸς ϑεῶν, 
ἔφη, μὴ τοίνυν ἀποκρύψῃ, ἀλλ᾽ εἶπον ἡμῖν, ἐκ τίνος ἄρξει 
τὴν πόλιν εὐεργετεῖν; 4. ᾿Επεὶ δὲ ὁ Ῥλαύκων διεσιώπη- 
σεν, ὡς ἂν τότε σκοπῶν, ὁπόθεν ἄρχοιτο" "Δρ᾽, ἔφη ὁ Σω- 
κράτης, ὥςπερ, φίλου οἶκον εἰ αὐξῆσαι βούλοισ, πλουσιώτε- 

ρον αὑτὸν ἐπιχειροίης ἂν ποιεῖν, οὕτω καὶ τὴν πόλιν πει- 

ράσει πλουσιωτέραν ποιῆσαι; Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. ὅ. 
Οὔκουν πλουσιωτέρα γ᾽ ἂν εἴη, προςόδων αὐτῇ πλειόνων 

γενομένων; Ἑϊκὸς γοῦν, ἔφη. Λέξον δή, ἔφη, ἐκ τίνων 

νῦν αἱ πρόςοδοι τῇ πόλει, καὶ πόσαι τινές εἰσι; δῆλον γάρ, 
ὅτι ἔσκεψαι, ἵνα, εἰ μέν τινες αὐτῶν ἐνδεῶς ἔχουσιν, ἐκ- 

πληρώσῃς, εἰ δὲ παραλείπονται, προςπορίσῃς. ᾿Αλλὰ μὰ 

Δῦ, ἔφη ὁ Ῥλαύκων, ταῦτά γε οὐκ ἐπέσκεμμαι. 6. ᾽Αλλ᾽, 
εἰ τοῦτο, ἔφη, παρέλιπες, τάς γε δαπάνας τῆς πόλεως ἡμῖν 

εἰπέ" δῆλον γάρ, ὅτι καὶ τούτων τὰς περιττὰς ἀφαιρεῖν 

διανοεῖ. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω ἐσχό- 

λασα. Οὐκοῦν, ἔφη, τὸ μὲν πλουσιωτέραν τὴν πόλιν ποι- 
εἶν ἀναδαλούμεθα- πῶς γὰρ οἷόν τε μὴ εἰδότα γε τὰ ἀνα- 

λώματα καὶ τὰς προςόδους ἐπιμεληθῆναι τούτων; Ἴ.᾽Αλλ᾽, 

ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ ΤῬ)λαύκων, δυνατόν ἐστι καὶ ἀπὸ πολε- 
μίων τὴν πόλιν πλουτίζειν. Νὴ Δία, σφόδρα γ᾽, ἔφη ὁ 

Σωκράτης, ἐάν τις αὐτῶν κρείττων ἢ " ἥττων δὲ ὧν καὶ τὰ 

ὄντα προςαποδάλοι ἄν. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. 8. Οὐκοῦν, 

ἔφη, τόν γε βουλευσόμενον πρὸς οὕςτινας δεῖ πολεμεῖν, τήν 

τε τῆς πόλεως δύναμιν καὶ τὴν τῶν ἐναντίων εἰδέναι δεῖ, 

ἵνα, ἐὰν μὲν ἡ τῆς πόλεως κρείττων ἧ, συμδουλεύῃ ἐπιχει- 
οεῖν τῷ πολέμῳ, ἐὰν δὲ ἥττων τῶν ἐναντίων, εὐλαδεῖσθαι 
πείθῃ. ᾿Ορθῶς λέγεις, ἔφη. 9. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, 
λέξον ἡμῖν τῆς πόλεως τήν τε πεζικὴν καὶ τὴν ναυτικὴν 
δύναμιν, εἶτα τὴν τῶν ἐναντίων, ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, 
οὐκ ἂν ἔχοιμί σοι οὕτως γε ἀπὸ στόματος εἰπεῖν. ᾿Αλλ’, 
εἱ γέγραπταί σοι, ἔνεγκε, ἔφη" πάνυ γὰρ ἡδέως ἂν τοῦτο 
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ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐδὲ γέγραπταί μοί 

πω. 10. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ πολέμου συμθουλεύειν τήν 

γε πρώτην ἐπισχήσομεν " ἴσως γὰρ καὶ διὰ τὸ μέγεθος αὐ- 

τῶν, ἄρτι ἀρχόμενος τῆς προστατείας, οὔπω ἐξήτακας. 

᾿Αλλά τοι περί γε φυλακῆς τῆς χώρας οἷδ᾽ ὕτι σοι μεμέλη- 

κε, καὶ οἷσθα, ὁπόσαι τε φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι καὶ ὁπόσαι 

μή, καὶ ὁπόσοι τε φρουροὶ ἱκανοί εἰσι καὶ ὁπόσοι μή εἰσι" 

καὶ τὰς μὲν ἐπικαίρους φυλακὰς συμθουλεύσειν μείζονας 

ποιεῖν, τὰς δὲ περιττὰς ἀφαιρεῖν. 11. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὃ 

Τλαύκων, ἁπάσας μὲν οὖν ἔγωγε, ἕνεκά γε τοῦ οὕτως αὖ- 
τὰς φυλάττεσθαι, ὥςτε κλέπτεσθαι τὰ ἐκ τῆς χώρας. Ἐὰν 

δέ τις ἀφέλῃ γ᾽, ἔφη, τὰς φυλακάς, οὐκ οἴει καὶ ἁρπάζειν 

ἐξουσίαν ἔσεσθαι τῷ βουλομένῳ ; ἀτάρ, ἔφη, πότερον ἐλθὼν 

αὐτὸς ἐξήτακας τοῦτο, ἢ πῶς οἷσθα, ὅτι κακῶς φυλάττον- 

ται; ἘϊΪκάζω, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ τούτων, ὅταν 

μηκέτι εἰκάζωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμθουλεύσομεν ; 

Ἴσως, ἔφη ὁ Τλαύκων, βέλτιον. 12. ἘΠς γε μήν, ἔφη, 

τἀργύρια οἵδ᾽ ὅτι οὐκ ἀφῖξαι, ὥςτ᾽ ἔχειν εἰπεῖν, διότι νῦν 

ἐλάττω, ἢ πρόσθεν, προςέρχεται αὐτόθεν. Οὐ γὰρ οὗν 

ἐλήλυθα, ἔφη. Καὶ γὰρ νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, λέγεται 

βαρὺ τὸ χωρίον εἷναι, ὥςτε, ὅταν περὶ τούτου δέῃ συμθου- 

λεύειν, αὕτη σοι ἡ πρόφασις ἀρκέσει. Σκώπτομαι, ἔφη ὁ 

Τλαύκων. 138. ᾿Αλλ’ ἐκείνου γέ τοι, ἔφη, οἷδ᾽ ὅτι οὐκ 

ἠμέληκας, ἀλλ᾽ ἔσκεψαι, καὶ πόσον χρόνον ἱκανός ἐστιν ὃ 

ἐκ τῆς χώρας γιγνόμενος σῖτος διατρέφειν τὴν πόλιν, καὶ 

πόσου εἰς τὸν ἐνιαυτὸν προςδέεται, ἵνα μὴ τοῦτό γε λάθῃ 

σέ ποτε ἡ πόλις ἐνδεὴς γενομένη, ἀλλ᾽ εἰδώς, ἔχης ὑπὲρ 

τῶν ἀναγκαίων συμθουλεύων τῇ πόλει βοηθεῖν τε καὶ σώ- 

ζειν αὐτήν. Λέγεις, ἔφη ὁ Τλαύκων, παμμέγεθες πρᾶγμα, 

εἴγε καὶ τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι δεήσει. 14. ᾿Αλλὰ 

μέντοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδ᾽ ἂν τὸν ἑαυτοῦ ποτε οἶκον 

καλῶς τις οἰκήσειεν, εἰ μὴ πάντα μὲν εἴσεται, ὧν προςδέε- 

ται, πάντων δὲ ἐπιμελόμενος ἐκπληρώσει" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἡ μὲν 

πόλις ἐκ πλειόνων ἢ μυρίων οἰκιῶν συνέστηκε, χαλεπὸν δέ 

ἐστιν ἅμα τοσούτων οἴκων ἐπιμελεῖσθαι, πῶς οὐχ ἕνα, τὸν 
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τοῦ ϑείου, πρῶτον ἐπειράθης αὐξῆσαι ; δέεται δέ" κἂν μὲν 
τοῦτον δύνῃ, καὶ πλείοσιν ἐπιχειρήσεις - ἕνα δὲ μὴ δυνά- 
μενος ὠφελῆσαι, πῶς ἂν πολλούς γε δυνηθείης ; ὥςπερ εἰ 
τις ἕν τάλαντον μὴ δύναιτο φέρειν, πῶς οὐ φανερόν, ὅτι 

πλείω γε φέρειν οὐδ᾽ ἐπιχειρητέον αὐτῷ; 18. ᾿Αλλ’ ἔγωγ᾽, 

ἔφη ὁ ΤῬλαύκων, ὠφελοίην ἂν τὸν τοῦ ϑείου οἶκον, εἴ μοι 
ἐθέλοι πείθεσθαι. Ετα, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸν ϑεῖον οὐ 
δυνάμενος πείθειν, ᾿Αθηναίους πάντας μετὰ τοῦ ϑείον νο- 

μίζεις δυνήσεσθαι ποιῆσαι πείθεσθαΐ σοι; 10. Φυλάττου, 

ἔφη, ὦ ΤῬλαύκων, ὅπως μὴ τοῦ εὐδοξεῖν ἐπιθυμῶν εἰς τοὺ- 

ναντίον ἔλθῃς. Ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὡς σφαλερόν ἐστι τό, ἃ μὴ 

οἷδέ τις, ταῦτα λέγειν ἢ πράττειν; ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλ- 
λων, ὅσους οἶσθα τοιούτους, οἷοι φαίνονται καὶ λέγοντες 

ἃ μὴ ἴσασι, καὶ πράττοντες, πότερά σοι δοκοῦσιν ἐπὶ τοῖς 

τοιούτοις ἐπαίνου μᾶλλον, ἢ ψόγου τυγχάνειν ; καὶ πότε- 

ρον ϑαυμάζεσθαι μᾶλλον, ἢ καταφρονεῖσθαι; 11. ᾿Ἐνθυ- 

μοῦ δὲ καὶ τῶν εἰδότων ὃ τι τε λέγουσι καὶ ὅ τι ποιοῦσι" 

καί, ὡς ἐγὼ νομίζω, εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἔργοις τοὺς μὲν εὖ" 
δοκιμοῦντάς τε καὶ ϑαυμαζομένους, ἐκ τῶν μάλιστα ἐπι: 

σταμένων ὄντας, τοὺς δὲ κακοδοξοῦντάς τε καὶ καταῴρο 

ψνουμένους ἐκ τῶν ἀμαθεστάτων. 18, Εὴ οὖν ἐπιθυμεῖς 
εὐδοκιμεῖν τε καὶ ϑαυμάζεσθαι ἐν τῇ πόλει, πειρῶ κατερ.- 
γάσασθαι ὡς μάλιστα τὸ εἰδέναι ἃ βούλει πράττειν " ἑὰ" 

γὰρ τούτῳ διενέγκας τῶν ἄλλων, ἐπιχειρῇς τὰ τῆς πόλεων 

πράττειν, οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι εἰ πάνυ ῥᾳδίως τύχοις ὦ. 
ἐπιθυμεῖς. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕΟΥΙΙ. 

Ὰ ΒΌΟΜΜΛΑΗΥ. 

σηάκνιῦκι, ἰἰν6 κοῦ οἵ Οἴαοσο, αὐνὰ ἀποῖο οἵ ενο γουπε τα τοσηϊίουο 
ἐὼὰ ὁ ῥγονίουν οἰναρίοτ, ἱννἀακεείουι ἀοεοϊοά δὴν οἴἶδου ἰὼ το βονογο 
τοσοῖ, υἱνοσρῖν αὶ τοδη οἵ ας γτοκίον βοείου εὐδη τοπὴν οἵ ἰνοσο στωρίον τά 
ἴα τθὸ αὐ οἰ γακίου. Βοογαῖον {στούρου σχϑοτῦία ἷτο τὸ ἴαγ δείδο εἰν 
ἀνοταίου ἴὸ νυδνὶίο αὐταῖγα, ατνά εἴνονεν δίτο ταὶ ο νεῦο ἐπ ρουφουφοί οἵ ἀῺν 
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ἐθ]θηῦ »ζὕἡὁ Δοααϊγομθηΐ, Ὀν [Π6 ΘΧΘτΟΙΞΘ οὗ νυ ΒἸΟἢ 8 ΤΔΥῪ ΡΤΟΘΌΓΘ ΓΘΡαΓΘΙΟΕ 

ἴου Ὠἰμπηβο] Γ πα ϑἹοΥν ἴοσ Ὠ15 οουηΐγν, ΟΡ ποῦ ἴο 8]1ονῦ 10 ἴο Ταταδίη ἴη80- 
εἶνθ. (δ 1, 3.) Απά μα {πθὴ βἔδξεβ ἰοὺ νγ 6 }1 4 4118 64, ἴῃ Ηἷ5 ορ᾿ἱπίοη, ΟΠδγ- 

ταῖϊάθβ 15 ἴο 8 Κα βατξ ἰὴ ῬΡΆΡΙ]Ο δὔξαϊγβ, ἔγοτα συ μδῦ Π6 85 56θὴ οὗ Ὠΐγα ἴῃ δῖ 

οοηΐογθηοθβ συ [Π6 ἸΘδάϊηρ τλθὰ οὗ [6 βίαξθ. (ᾧ 3-9.) 

1. Χαρμίδην δὲ τὸν Τλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μὲν ἄν- 

ὅρα ὄντα, καὶ πολλῷ δυνατώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ τότε 

πραττόντων, ὀκνοῦντα δὲ προςιέναι τῷ δήμῳ, καὶ τῶν τῆς 
΄ ΄ ᾽ .“2ς 3.“ , ΄ Ε τα 

πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Χαρ- 

αἴδη, εἴ τις ἱκανὸς ὧν τοὺς στεφανίτας ἀγῶνας νικᾶν, καὶ 

διὰ τοῦτο αὐτός τε τιμᾶσθαι, καὶ τὴν πατρίδα ἐν τῇ Ἕλ- 

λάδι εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν, μὴ ϑέλοι ἀγωνίζεσθαι, ποῖόν 

τινα τούτον νομίζοις ἂν τὸν ἄνδρα εἶναι; Δῆλον, ὅτι, 

ἔφη, μαλακόν τε καὶ δειλόν. 3. ἘΠ δέ τις, ἔφη, δυνατὸς 
ὧν τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελόμενος τήν τε πόλιν 

αὔξειν, καὶ αὐτὸς διὰ τοῦτο τιμᾶσθαι, ὀκνοίη δὴ τοῦτο 
΄ ᾽ “" φιν 4 “ ΄ » ν 

πράττειν, οὐκ ἂν εἰκότως δειλὸς νομίζοιτο; Ἴσως, ἔφη" 

ἀτὰρ πρὸς τί με ταῦτ᾽ ἐρωτᾷς; Ὅτι, ἔφη, οἶμαί σε, δυνα- 

τὸν ὄντα, ὀκνεῖν ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ταῦτα, ὧν ἀνάγκη σοι 

μετέχειν, πολίτῃ γε ὄντι. 8. Τὴν δὲ ἐμὴν δύναμιν, ἔφη ὁ 

Χαρμίδης, ἐν ποίῳ ἔργῳ καταμαθών, ταῦτά μου καταγιγνώ- 

σκεις; Ἔν ταῖς συνουσίαις, ἔφη, αἷς σύνει τοῖς τὰ τῆς 

πόλεως πράττουσι" καὶ γάρ, ὅταν τι ἀνακοινῶνταί σοι, 

ὁρῶ σε καλῶς συμθουλεύοντα, καὶ ὅταν τι ἁμαρτάνωσιν, 

ὀρθῶς ἐπιτιμῶντα. 4. Οὐ ταὐτόν ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

ἰδίᾳ τε διαλέγεσθαι, καὶ ἐν τῷ πλήθει ἀγωνίζεσθαι. Καὶ 
μήν, ἔφη, ὅ γε ἀριθμεῖν δυνάμενος, οὐδὲν ἦττον ἐν τῷ πλή- 
θει, ἢ μόνος ἀριθμεῖ, καὶ οἱ κατὰ μόνας ἄριστα κιθαρίζον- 

γ δου, - , ᾿ὕ͵ -" ΕΥ͂ 

τες, οὗτοι καὶ ἐν τῷ πλήθει κρατιστεύουσιν. ὃ. Αἰδῶ δὲ 

καὶ φόθον, ἔφη, οὐχ ὁρᾷς ἔμφυτά τε ἀνθρώποις ὄντα, καὶ 

πολλῷ μᾶλλον ἐν τοῖς ὄχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις 
.»»ὲ ΄ ᾽ “ , ὃ δ 2. »ν " " -" 

παριστάμενα; Καὶ σέ γε διδάξων, ἔφη, ὥρμημαι, ὅτι οὔτε 

τοὺς φρονιμωτάτους αἰδούμενος, οὔτε τοὺς ἰσχυροτάτους 

φοθούμενος, ἐν τοῖς ἀφρονεστάτοις τε καὶ ἀσθενεστάτοις 

αἰσχύνει λέγειν. Θ. Πότερον γὰρ τοὺς γναφεῖς αὐτῶν, ἢ 

τοὺς σκυτεῖς, ἢ τοὺς τέκτονας, ἢ τοὺς χαλκεῖς, ἢ τοὺς 
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γεωργούς, ἢ τοὺς ἐμπόρους, ἢ τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ μεταδαλ- 
λομένους, καὶ φροντίζοντας, ὅ τι ἐλάττονος πριάμενοι πλεί- 

ονος ἀποδῶνται, αἰσχύνει; ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων ἡ ἐκ- 
κλησία συνίσταται. Ἴ. Τί δὲ οἴει διαφέρειν, ὃ σὺ ποιεῖς, 

ἣ τῶν ἀσκητῶν ὄντα κρείττω τοὺς ἰδιώτας φοθεῖσθαι; οὐ 
γὰρ τοῖς πρωτεύουσιν ἐν τῇ πόλει, ὧν ἔνιοι καταφρονοῦσί 

σου, ῥᾳδίως διαλεγόμενος, καὶ τῶν ἐπιμελομένων τοῦ τῇ 
πόλει διαλέγεσθαι πολὺ περιών, ἐν τοῖς μηδὲ πώποτε φρον- 
τίσασι τῶν πολιτικῶν, μηδὲ σοῦ καταπεφρονηκόσιν, ὀκνεῖς 

λέγειν, δεδιώς, μὴ καταγελασθῇς; 8. Τί δ᾽; ἔφη, οὐ δο- 

κοῦσί σοι πολλάκις οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν ὀρθῶς λεγόντων 
καταγελᾶν ; Καὶ γὰρ οἱ ἕτεροι, ἔφη" διὸ καὶ ϑαυμάζω σου, 

εἰ ἐκείνους, ὅταν τοῦτο ποιῶσι, ῥᾳδίως χειρούμενος, τούτοις 

δὲ μηδένα τρόπον οἴει δυνήσεσθαι προςενεχθῆναι. 9. Ὧγα- 

θέ, μὴ ἀγνόει σεαυτόν, μηδὲ ἁμάρτανε ἃ οἱ πλεῖστοι ἁμαρ- 
τάνουσιν" οἱ γὰρ πολλοὶ ὡρμηκότες ἐπὶ τὸ σκοπεῖν τὰ τῶν 
ἄλλων πράγματα, οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ ἑαυτοὺς ἐξετάζειν " 

μὴ οὖν ἀποῤῥαθύμει τούτου, ἀλλὰ διατείνου μᾶλλον πρὸς 
τὸ σεαυτῷ προτέχειν" καὶ μὴ ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως, εἶ 
τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ βέλτιον ἔχειν - τούτων γὰρ καλῶς 

ἐχόντων, οὐ μόνον οἱ ἄλλοι παλῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ σοὶ φίλοι 
καὶ αὑτὸς σὺ οὐκ ἐλάχιστα ὠφελήσει. 

ΟἸΑΡῬΨΈΕΙΝἊΨ ΕΙΣ 

ΒΟΌΜΜΛΑΈΕΥ. 

Απιστιρρῦν, θεΐος ἀεκίγουν οἵ τοτα!δείης ἴῃ Κιρὰ ἰὸν Βανίηρς θδδο, σὰ ἃ 
Ῥτγονίοαν οσοαπκίου, μὰ: το εἰἴσοσο Ὁν Βοογαῖοι, ργοροβοα βοῖὴο σαρίίουν 

ησονιίουα ἴὸ το ἰαιίος οοοσογοίηρ τ ροοὰ αινά {αίτγ, βιοσγαῖον, ἰῶ γορὶν, 

αἴνοννα εἶπον εἶναι νοιίης ἰα ροοά οἵ [αὶγ ἰὼ ἐπνοῖ, θῸΣ ΟΩΪΥ δὸ 5 τοσαγάν {δ 
εϑΐηρι ἴον νυ ἱο ἰε ἰᾳ ἰοξοά σὰ ; δορά εἰπε, ἐποτγοίοτγο, σοοάποια πκοὰ ζαίγοσια 
ατγὸ ἰδσοξίσα! νυν (ἢ ἀσοίοϊησει, 

1. ᾿Αριστίππου δ' ἐπιχειροῦντος ἐλέγχειν τὸν Σωκράτην, 
ὥςπερ αὐτὸς ὑπ' ἐκείνου τὸ πρότερον ἡλέγχετο, βουλόμενος 

τοὺς συνόντας ὠφελεῖν ὁ Σωκράτης, ἀπεκρίνατο, οὗχ ὥςπερ 
οἱ φυλαττόμενοι, μή πη ὁ λόγος ἐπαλλαχθῇ, ἀλλ' ὡς ἂν 
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πεπεισμένοι μάλιστα πράττοιεν τὰ δέοντα. 3. Ὁ μὲν γὰρ 

αὐτὸν ἤρετο, εἴ τι εἰδείη ἀγαθόν, ἵνα, εἴ τι εἴποι τῶν τοι- 

οὕτων, οἷον ἢ σιτίον, ἢ ποτόν, ἢ χρήματα, ἢ ὑγίειαν, ἢ 

ῥώμην, ἢ τόλμαν, δεικνύοι δὴ τοῦτο κακὸν ἐνίοτε ὄν - ὁ δὲ 

εἰδώς, ὅτι, ἐάν τι ἐνοχλῇ ἡμᾶς, δεόμεθα τοῦ παύσοντος, 

ἀπεκρίνατο, ἧπερ καὶ ποιεῖν κράτιστον: 8. ἾΑρά γε, ἔφη, 

ἐρωτᾷς με, εἴ τι οἷδα πυρετοῦ ἀγαθόν; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. 

᾿Αλλ’ ὀφθαλμίας; Οὐδὲ τοῦτο. ᾿Αλλὰ λιμοῦ; Οὐδὲ λι- 
μοῦ. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἴγ᾽ ἐρωτᾷς με, εἴ τι ἀγαθὸν οἶδα, ὃ 

μηδενὸς ἀγαθόν ἐστιν, οὔτ᾽ οἷδα, ἔφη, οὔτε δέομαι. 

4. Πάλιν δὲ τοῦ ᾿Αριστίππου ἐρωτῶντος αὐτόν, εἴ τι 

εἰδείη καλόν; Καὶ πολλά, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, πάντα 

ὅμοια ἀλλήλοις; Ὡς οἷόν τε μὲν οὗν, ἔφη, ἀνομοιότατα 
ἔνια. Πῶς οὗν, ἔφη, τὸ τῷ καλῷ ἀνόμοιον, καλὸν ἂν εἴη ; 

Ὅτε, νὴ Δί᾽, ἔφη, ἔστι μὲν τῷ καλῷ πρὸς δρόμον ἀνθρώπῳ 

ἄλλος ἀνόμοιος, καλὸς πρὸς πάλην, ἔστι δὲ ἀσπίς, καλὴ 

πρὸς τὸ προθαλέσθαι, ὡς ἔνι ἀνομοιοτάτη τῷ ἀκοντίῳ, καλῷ 

πρὸς τὸ σφόδρα τε καὶ ταχὺ φέρεσθαι. ὃ. Οὐδὲν διαφε- 

ρόντως, ἔφη, ἀποκρίνει μοι, ἢ ὅτε σε ἠρώτησα, εἴ τι ἀγαθὸν 

εἰδείης. Σὺ δ᾽ οἴει, ἔφη, ἄλλο μὴν ἀγαθόν, ἄλλο δὲ καλὸν 

εἷναι; οὐκ οἷσθ᾽, ὅτι πρὸς ταὐτὰ πάντα καλά τε κἀγαθά 

ἐστι; Πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἀρετὴ οὐ πρὸς ἄλλα μὲν ἀγαθόν, 

πρὸς ἄλλα δὲ καλόν ἐστιν" ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι τὸ αὐτό τε 

καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ καλοὶ κἀγαθοὶ λέγονται, πρὸς τὰ αὐτὰ 

δὲ καὶ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καλά τε κἀγαθὰ φαίνεται, 

πρὸς ταὐτὰ δὲ καὶ τἄλλα πάντα, οἷς ἄνθρωποι χρῶνται, 

καλά τε κἀγαθὰ νομίζεται, πρὸς ἅπερ ἂν εὔχρηστα ἧ. 0. 

ἾΑρ᾽ οὗν, ἔφη, καὶ κόφινος κοπροφύρος καλόν ἐστιν; Νὴ 

Δί᾽, ἔφη, καὶ χρυσῆ γε ἀσπὶς αἰσχρόν, ἐάν, πρὸς τὰ ἑαυτῶν 

ἔργα, ὁ μὲν καλῶς πεποιημένος ἧἣ, ἡ δὲ κακῶς. Λέγεις σύ, 

ἔφη, καλά τε καὶ αἰσχρὰ τὰ αὐτὰ εἶναι; ἢ. Καὶ νὴ Δί᾽ 
ἔγωγ᾽, ἔφη, ἀγαθά τε καὶ κακά" πολλάκις γὰρ τό τε λιμοῦ 

ἀγαθόν, πυρετοῦ κακόν ἐστι, καὶ τὸ πυρετοῦ ἀγαθόν, λιμοῦ 

κακόν ἐστι, πολλάκις δὲ τὸ μὲν πρὸς δρόμον καλόν, πρὸς 

πάλην αἰσχρόν" τὸ δὲ πρὸς πάλην καλόν, πρὸς δρόμον 
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αἰσχρόν - παντα γὰρ ἀγαθὰ μὲν καὶ καλά ἐστι, πρὸς ἃ ἂν 
εὖ ἔχῃ, κακὰ δὲ καὶ αἰσχρά, πρὸς ἃ ἂν κακῶς. 8. Καὶ οἰκίας 
δὲ λέγων τὰς αὐτὰς καλάς τε εἶναι καὶ χρησίμους παιδεύ- 
εἰν ἔμοιγ᾽ ἐδόκει, οἷας χρὴ οἰκοδομεῖσθαι. ᾿Επεσκόπει δὲ 
ὧδε. 'Αρά γε τὸν μέλλοντα οἰκίαν, οἷαν χρή, ἔχειν, τοῦτο 

δεῖ μηχανᾶσθαι, ὅπως ἡδίστη τε ἐνδιαιτᾶσθαι, καὶ χρησι- 
μωτάτη ἔσται; 9. Τούτου δὲ ὁμολογουμένου: Οὔκουν 

ἡδὺ μὲν ϑέρους ψυχεινὴν ἔχειν, ἡδὺ δὲ χειμῶνος ἀλεεινήν ; 

᾿Επειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμφαῖεν - Οὔκουν ἐν ταῖς πρὸς με- 

σημδρίαν βλεπούσαις οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὁ ἥλιος εἰς 

τὰς παστάδας ὑπολάμπει, τοῦ δὲ ϑέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν 

καὶ τῶν στεγῶν πορευόμενος σκιὰν παρέχει; Οὔκουν εἶ 

γε καλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι, οἰκοδομεῖν δεῖ ὑψη- 
λότερα μὲν τὰ πρὸς μεσημδρίαν, ἵνα ὁ χειμερινὸς ἥλιος μὴ 
ἀποκλείηται, χθαμαλώτερα δὲ τὰ πρὸς ἄρκτον, ἵνα οἱ ψυ- 
χροὶ μὴ ἐμπίπτωσιν ἄνεμοι; 10. 'ῶς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, 

ὅποι πάσας ὥρας αὐτός τε ἂν ἥδιστα καταφεύγοι, καὶ τὰ 
ὄντα ἀσφαλέστατα τιθοῖτο, αὕτη ἂν εἰκότως ἡδίστη τε καὶ 
καλλίστη οἴκησις εἴη" γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι πλείονας 

εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν, ἢ παρέχουσι. Ναοῖς γε μὴν καὶ 
βωμοῖς χώραν ἔφη εἶναι πρεπωδεστάτην, ἥτις ἐμφανεστάτη 

οὖσα, ἀστιδεστάτη εἴη" ἡδὺ μὲν γὰρ ἰδόντας προςεύξασθαι, 
ἡδὺ δὲ ἀγνῶς ἔχοντας προτιέναι. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺΙΕ ΙΧ. 

ΒΟΌΜΜΛΈΥ. 

ἵν υϑἱν οδιαρίον ἀγὸ οοοίαίηοά νατγίουν βοογαιίο ἀοδοϊτίουα, πατροῖν, οἵ 
οτείξενο, υεϊνάσιν αἰνὰ μοι Γοουΐτοὶ, τορϑησαα, δῶν, ἰάϊσοσεα, οοτασοαιν, 
ξοοά ἑπτοῦο. 

1, Πάλεν δὲ ἐρωτώμενος, ἡ ἀνδρία πότερον εἴη διδακτον, 
ἢ φυσικόν; Οἶμαι μέν, ἔφη, ὥςπερ σῶμα σώματος ἰσχυρό- 
τερον πρὸς τοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ ψυχὴν ψυχῆς 

ἐῤῥωμενεστέραν πρὸς τὰ δεινὰ φύσει γίγνεσθαι" ὁρῶ γὰρ 

ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τε καὶ ἔθεσι τρεφομένους, πολὺ δια: 
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φέροντας ἀλλήλων τόλμῃ. 3. Νομίζω μέντοι πᾶσαν φύ- 
σιν μαθήσει καὶ μελέτῃ πρὸς ἀνδρίαν αὔξεσθαι" δῆλον μὲν 

γάρ, ὅτι Σκύθαι καὶ Θρᾷκες οὐκ ἂν τολμήσειαν ἀσπίδας 

καὶ δόρατα λαθόντες Λακεδαιμονίοις διαμάχεσθαι " φανερὸν 

δέ, ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι οὔτ᾽ ἂν Θρᾳξὶν ἐν πέλταις καὶ 

ἀκοντίοις, οὔτε Σκύθαις ἐν τόξοις ἐθέλοιεν ἂν διαγωνίζε- 

σθαι. 8. 'Ορῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων ὁμοίως 

καὶ φύσει διαφέροντας ἀλλήλων τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἐπι- 

μελείᾳ πολὺ ἐπιδιδόντας " ἐκ δὲ τούτων δῆλόν ἐστιν, ὅτι 

πάντας χρὴ καὶ τοὺς εὐφυεστέρους καὶ τοὺς ἀμθλυτέρους 

τὴν φύσιν, ἐν οἷς ἂν ἀξιόλογοι βούλωνται γενέσθαι, ταῦτα 

καὶ μανθάνειν καὶ μελετᾶν. 

4, Σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ τὸν τὰ 

μὲν καλά τε καὶ ἀγαθὰ γιγνώσκοντα χρῆσθαι αὐτοῖς, καὶ 

τὸν τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαθεῖσθαι, σοφόν τε καὶ σώφρονα 

ἔκρινεν. Προςερωτώμενος δέ, εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ 
δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία, σοφούς τε καὶ ἐγκρα- 

τεῖς εἶναι νομίζοι " Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, ἢ ἀσόφους τε καὶ 

ἀκρατεῖς " πάντας γὰρ οἶμαι, προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδε- 

χομένων, ἃ οἴονται συμφορώτατα αὐτοῖς εἷναι, ταῦτα πράτ- 

τειν. Νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας, οὔτε σοφούς, 

οὔτε σώφρονας εἶναι. ὃ. "Ἑφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην, 

καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀρετήν, σοφίαν εἶναι" τά τε γὰρ δί- 

καια, καὶ πάντα, ὅσα ἀρετῇ πράττεται, καλά τε καὶ ἀγαθὰ 

εἷναι" καὶ οὔτ᾽ ἂν τοὺς ταῦτα εἰδότας ἄλλο ἀντὶ τούτων 

οὐδὲν προελέσθαι, οὔτε τοὺς μὴ ἐπισταμένους δύνασθαι 

πράττειν, ἀλλὰ καί, ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνειν - οὕτω καὶ 

τὰ καλά τε καὶ ἀγαθὰ τοὺς μὲν σοφοὺς πράττειν, τοὺς δὲ 

μὴ σοφοὺς οὐ δύνασθαι, ἀλλὰ καί, ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρ- 

τάνειν " ἐπεὶ οὖν τά τε δίκαια καὶ τὰ ἄλλα καλά τε καὶ 

ἀγαθὰ πάντα ἀρετῇ πράττεται, δῆλον εἶναι, ὅτε καὶ δικαιο- 

σύνη, καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα ἀρετῆ, σοφία ἐστί. 6. Μανίαν γε 
μὴν ἐναντίον μὲν ἔφη εἷναι σοφίᾳ, οὐ μέντοι γε τὴν ἀν- 

εἐπιστημοσύνην μανίαν ἐνόμιζε, τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτόν, καὶ 

μὴ ἃ οἷδε δοξάζειν τε καὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν, ἐγγυτάτω 
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μανίας ἐλογίζετο εἶναι " τοὺς μέντοι πολλοὺς ἔφη, ἃ μὲν οἱ 
πλεῖστοι ἀγνοοῦσι, τοὺς διημαρτηκότας τούτων οὐ φάσκειν 

μαίνεσθαι, τοὺς δὲ διημαρτηκότας, ὧν οἱ πολλοὶ γιγνώ- 
σκουσι, μαινομένους καλεῖν" Ἵ. ᾿Ἐάν τε γάρ τις μέγας 

οὕτως οἴηται εἶναι, ὥστε κύπτειν τὰς πύλας τοῦ τείχους 
διεξιών, ἐάν τε οὕτως ἰσχυρός, ὥςτ᾽ ἐπιχειρεῖν οἰκίας αἴρε- 

σθαι, ἢ ἄλλῳ τῳ ἐπιτίθεσθαι τῶν πᾶσι δήλων ὅτι ἀδύνατά 

ἐστι, τοῦτον μαίνεσθαι φάσκειν, τοὺς δὲ μικρὸν διαμαρτά- 

νοντας οὐ δοκεῖν τοῖς πολλοῖς μαίνεσθαι, ἀλλ᾽, ὥςπερ τὴν 

ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν ἔρωτα καλοῦσιν, οὕτω καὶ τὴν μεγάλην 
παράνοιαν μανίαν αὐτοὺς καλεῖν. 8. Φθόνον δὲ σκοπῶν, 

ὅ τι εἴη, λύπην μέν τινα ἐξεύρισκεν αὐτὸν ὄντα, οὔτε μεν- 
τοι τὴν ἐπὶ φίλων ἀτυχίαις, οὔτε τὴν ἐπ᾽ ἐχθρῶν εὐτυχίαις 

γιγνομένην, ἀλλὰ μόνους, ἔφη, φθονεῖν τοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν 

φίλων εὑπραξίαις ἀνιωμένους. Θαυμαζόντων δέ τινων, εἴ 

τις φιλῶν τινα ἐπὶ τῇ εὐπραξίᾳ αὐτοῦ λυποῖτο, ὑπεμίμνη- 

σκεν, ὅτι πολλοὶ οὕτως πρός τινας ἔχουσιν, ὥςτε κακῶς μὲν 

πράττοντας μὴ δύνασθαι περιορᾶν, ἀλλὰ βοηθεῖν ἀτυχοῦ- 
σιν, εὐτυχούντων δὲ λυπεῖσθαι" τοῦτο δὲ φρονίμῳ μὲν 

ἀνδρὶ οὐκ ἂν συμβῆναι, τοὺς ἠλιθίους δὲ ἀεὶ πάσχειν αὐτό. 

9, Σχολὴν δὲ σκοπῶν, τί εἴη, ποιοῦντας μέν τι ὅλως ἅπαν- 
τας, σχολάζοντας μέντοι τοὺς πλείστους ἔφη εὑρίσκειν " 

καὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας, καὶ τοὺς γελωτοποιοῦντας ποι- 

εἶν τι πάντας δὲ τούτους, ἔφη, σχολάζειν" ἐξεῖναι γὰρ 

αὐτοῖς ἰέναι πράξοντας τὰ βελτίω τούτων. ᾿Απὸ μέντοι 
τῶν βελτιόνων ἐπὶ τὰ χείρω ἱέναι, οὐδένα σχολάζειν " εἰ 
δέ τις ἴοι, τοῦτον, ἀσχολίας αὐτῷ οὔσης, κακῶς, ἔφη, τοῦτο 

πράττειν, .10,) Βασιλεῖς δὲ καὶ ἄρχοντας οὗ τοὺς τὰ σκῆπ 

τρα ἔχοντας ἔφη εἶναι, οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἷρε- 

θέντας, οὐδὲ τοὺς κλήρῳ λαχόντας, οὐδὲ τοὺς βιασαμένους, 

οὐδὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. 

11, ᾽Οπότε γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ 
προςτάττειν ὅ τι χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πείθε- 

σθαι, ἐπεδείκνυεν ἔν τε νηῖ τὸν μὲν ἐπιστάμενον, ἄρχοντα, 

τὸν δὲ ναύκληρον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ νηὶ πάντας, 



92 ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾿ 5 [1]. 9. καὶ 15. 

πειθομένους τῷ, ἐπισταμένῳ, καὶ ἐν γεωργίᾳ, τοὺς κεκτη 

μένους ἀγρούς, καὶ ἐν νόσῳ, τοὺς νοσοῦντας, καὶ ἐν σωμ- 

ασκίᾳ τοὺς σωμασκοῦντας, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας, οἷς 

ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, ἂν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται 

ἐπίστασθαι, ἐπιμελεῖσθαι" εἰ δὲ μή, τοῖς ἐπισταμένοις οὐ 

μόνον παροῦσι πειθομένους, ἀλλὰ καὶ ἀπόντας μεταπεμπο- 

μένους, ὅπως ἐκείνοις πειθόμενοι τὰ δέοντα πράττωσιν" ἐν 

δὲ ταλασίᾳ καὶ τὰς γυναῖκας ἐπεδείκνυεν ἀρχούσας τῶν 

ἀνδρῶν, διὰ τὸ τὰς μὲν εἰδέναι, ὅπως χρὴ ταλασιουργεῖν, 

τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι. 12. ἘΠ δέ τις πρὸς ταῦτα λέγοι, ὅτι 

τῷ τυράννῳ ἔξεστι μὴ πείθεσθαι τοῖς ὀρθῶς λέγουσι, Καὶ 

πῶς ἄν, ἔφη, ἐξείη μὴ πείθεσθαι, ἐπικειμένης γε ζημίας, ἐάν 

τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ πείθηται; ἐν ᾧ γὰρ ἄν τις πράγματι 
μὴ πείθηται τῷ εὖ λέγοντι, ἁμαρτήσεται δήπου, ἁμαρτά- 

νων δὲ ζημιωθήσεται. 13. Ἐῤ δὲ φαίη τις τῷ τυράννῳ 

ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι τὸν εὖ φρονοῦντα, Τὸν δὲ ἀποκτεί- 

γοντα, ἔφη, τοὺς κρατίστους τῶν συμμάχων οἴει ἀζήμιον 

γίγνεσθαι, ἤ, ὡς ἔτυχε, ζημιοῦσθαι ; πότερον γὰρ ἂν μᾶλ- 

λον οἴει σώζεσθαι. τὸν ταῦτα ποιοῦντα, ἢ οὕτω καὶ τάχιστ᾽ 

ἂν ἀπολέσθαι; 14. ᾿Βρομένου δέ τινος αὐτόν, τί δοκοίη 

αὐτῷ κράτιστον ἀνδρὶ ἐπιτήδευμα εἷναι, ἀπεκρίνατο, ἘΠὺ- 
πραξίαν. ᾿Ἑρομένου δὲ πάλιν, εἰ καὶ τὴν εὐτυχίαν ἐπιτή- 

δευμα νομίζοι εἶναι, Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον ἔγωγ᾽, ἔφη, 

τύχην καὶ πρᾶξιν ἡγοῦμαι τὸ μὲν γὰρ μὴ ζητοῦντα ἐπι- 

τυχεῖν τινι τῶν δεόντων, εὐτυχίαν οἷμαι εἶναι, τὸ δὲ μα- 
θόντα τε καὶ μελετήσαντά τι εὖ ποιεῖν, εὐπραξίαν νομίζω, 

καὶ οἱ τοῦτο ἐπιτηδεύοντες δοκοῦσι μοι εὖ πράττειν. 15 

Κωὶ ἀρίστους δὲ καὶ ϑεοφιλεστάτους ἔφη εἷναι, ἐν μέν γε: 

ὠὡργίᾳ, τοὺς τὰ γεωργικὰ εὖ πράττοντας, ἐν δ᾽ ἰατρείᾳ, 

τοὺς τὰ ἰατρικά, ἐν δὲ πολιτείᾳ, τοὺς τὰ πολιτικά: τὸν δὲ 

μηδὲν εὖ πράττοντα, οὔτε χρήσιμον οὐδὲν ἔφη εἶναι, οὔτε 

ϑεοφιλῆ, 
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ΘΕ ΡΒ; ΣΧ; 

ΞΌΟΜΜΑΆΕΥ. 

βοσπατεβ νγαϑ αἶθ0 βογυϊοθαδὶο ἴο ατεὶβἔβ, ἰὼ [Ὁ 6 οοὴν ουβδεϊοωϑ τυ μϊ σὰ ἢ Ὁ 

Βεϊὰ υυἱεὰ ποτα οουσοτγοίησ τ οὶγ τοβροοϊῖνο ατίϑ. Ιἢ ἴδ ἢγβε ρίδοθ, δὲν 
ενονγ δὰ ἴα υυδας (9 οἰΐοῦ Ὄχοθ!]θῦσο οἵ ἃ Ρμαϊητίης οοηβὶβίβ. ὙΠῸ αγὶ οὗ 
ναϊηείως, ἴοτ ὀχ ατηρὶο, ἰ5 ποῖ οοηβηθὰ ἴο [6 τῆθγο γεργεβεηϊαδιίοη οἵ οὔ θοῖβ 

εἶνπξ ἀγὸ νἱβῖθ]6 ἴπ {ποῖγ παΐογθ, θὰς ἴξ 566 κ8 ἴο ὄχ ργθββ α͵50 (δ) 6 ναγίουβ 
ετοοιίους οἵ ἐνο Ὀγοασέ, ὈΓ τηϑδηβ οὗ τ ονο5, [6 σουσηΐθηδησο, δηθὰ ἴῃ 6 

βοβίατοα. (ᾧ 1-δ. 
ἴῃ δἴπζυαγν, ασαΐη, νγὸ τηῦβὲ ποῖ τ ογ ον 56 οἷ ἴο ἰτηϊξαξο ἔπ 6 ναγίουβ μο- 

εἰείους ατνὰ τον σπνουῖς οἵ ἴ6 δατηδη ἔγατηο, ὈὰΣ νῦὸ τηῦβὲ αἶβὸ Ὀγθαῖδο εἴν 
ἰηξο εἶνο δἴαίαο Ὁ ἐχργοβδίησς 9 οτηοιίουβ οἵ [6 βου]. (ᾧ 6-8.} 

1 ἀποιξιον αἰνὰ τοΐγὰ ον ογβακίοω, μΒ6 βθονβ ἴῃ νγθας (6 εὑρυθμία οὗ ἃ 
οογαῖος οομδίσίβ. (ᾧ 9-15.} 

1. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἴ ποτε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων, καὶ 

ἐργασίας ἕνεκα χρωμένων αὐταῖς, διαλέγοιτό τινι, καὶ τού- 
τοις ὠφέλιμος ἣν" εἰςελθὼν μὲν γάρ ποτε πρὸς Παῤῥάσιον 

τὸν ζωγράφον, καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, ἵΑρα, ἔφη, ὦ Παῤ- 
ῥάσιε, γραφική ἐστιν ἡ εἰκασία τῶν ὁρωμένων ; τὰ γοῦν 
κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλά, καὶ τὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ φωτεινά, καὶ 
τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακά, καὶ τὰ τραχέα καὶ τὰ λεῖα, καὶ 

τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώματα διὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικά- 

ζοντες ἐκμιμεῖσθε. ᾿Αληθὴ λέγεις, ἔφη. 3. Καὶ μὴν τά 
γε καλὰ εἴδη ἀφομοιοῦντες, ἐπειδὴ οὐ ῥάδιον ἑνὶ ἀνθρώπῳ 

περιτυχεῖν ἄμεμπτα πάντα ἔχοντι, ἐκ πολλῶν συνάγοντες 

τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα, οὕτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ ποι- 

εἶτε φαίνεσθαι, Ποιοῦμεν γάρ, ἔφη, οὕτως. 3, Τί γάρ; 

ἔφη, τὸ πιθανῴτατόν τε καὶ ἥδιστον, καὶ φιλικώτατον, καὶ 

ποθεινότατον,͵ καὶ ἐρασμιώτατον ἀπομιμεῖσθε τῆς ψυχῆς 
ἦθος ; ἢ οὐδὲ μιμητόν ἐστι τοῦτο; Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, μι- 

μητὸν εἴη, ὦ Σώκρατες, ὃ μήτε συμμετρίαν, μήτε χρῶμα. 
μήτε ὧν σὺ εἶπας ἄρτι μηδὲν ἔχει, μηδὲ ὅλως ὁρατόν ἐστιν; 
4, 'Αρ' οὖν, ἔφη, γίγνεται ἐν ἀνθρώπῳ τό τε φιλοφρόνως 
καὶ τὸ ἐχθρῶς βλέπειν πρός τινας; "Ἐμοιγε δοκεῖ, ἔφη. 

Οὔκουν τοῦτό γε μιμητὸν ἐν τοῖς ὕμμασιν; Καὶ μάλα, 
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εφη. Ἐπὶ δὲ τοῖς τῶν φίλων ἀγαθοῖς καὶ τοῖς κακοῖς 

ὁμοίως σοι δοκοῦσιν ἔχειν τὰ πρόςωπα οἵ τε φροντίζοντες, 

καὶ οἱ μή; Μὰ Δί᾽ οὐ δῆτα, ἔφη" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἀγα- 

θοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς σκυθρωποὶ γίγνονται. 

Οὔκουν, ἔφη, καὶ ταῦτα δυνατὸν ἀπεικάζειν; ἹΚαὶ μάλα, 

ἔφη. δ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἐλευθέ- 
ρίον, καὶ τὸ ταπεινόν τε καὶ ἀνελεύθερον, καὶ τὸ σωφρονη- 

τικόν τε καὶ φρόνιμον, καὶ τὸ ὑθριστικόν τε καὶ ἀπειρόκα 

λον, καὶ διὰ τοῦ προςώπου καὶ διὰ τῶν σχημάτων καὶ 

ἑστώτων καὶ κινουμένων ἀνθρώπων διαφαίνει. ᾿Αληθῆ 

λέγεις, ἔφη. Οὔκουν καὶ ταῦτα μιμητά; ἹΚαὶ μάλα, ἔφη. 

Πότερον οὖν, ἔφη, νομίζεις ἥδιον ὁρᾶν τοὺς ἀνθρώπους, δι’ 

ὧν τὰ καλά τε κἀγαθὰ καὶ ἀγαπητὰ ἤθη φαίνεται, ἢ δι’ ὧν 

τὰ αἰσχρά τε καὶ πονηρὰ καὶ μισητά; Πολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, 

διαφέρει, ὦ Σώκρατες. 
6. Πρὸς δὲ Κλείτωνα τὸν ἀνδριαντοποιὸν εἰςελθών ποτε, 

καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, Ὅτι μέν, ἔφη, ὦ Κλείτων, ἀλ- 

λοίους ποιεῖς, δρομεῖς τε καὶ παλαιστάς, καὶ πύκτας, καὶ 

παγκρατιαστάς, ὁρῶ τε καὶ οἶδα" ὃ δὲ μάλιστα ψυχαγωγεῖ 

διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ζωτικὸν φαίνεσθαι, πῶς 

τοῦτο ἐνεργάζει τοῖς ἀνδριᾶσιν; . Ἐπεὶ δὲ ἀπορῶν ὁ 

Κλείτων οὐ ταγὺ ἀπεκρίνατο, ἿΔρ᾽, ἔφη, τοῖς τῶν ζώντων 

εἴδεσιν ἀπεικάζων τὸ ἔργον, ζωτικωτέρους ποιεῖς φαίνεσθαι 

τοὺς ἀνδριάντας: Καὶ μάλα, ἔφη. Οὔκουν τά τε ὑπὸ 

τῶν σχημάτων κατασπώμενα καὶ τὰ ἀνασπώμενα ἐν τοῖς 

σώμασι, καὶ τὰ συμπιεζόμενα, καὶ τὰ διελκόμενα, καὶ τὰ 

ἐντεινόμενα καὶ τὰ ἀνιέμενα ἀπεικάζων, ὁμοιότερά τε τοῖς 

ἀληθινοῖς καὶ πιθανώτερα ποιεῖς φαίνεσθαι; Πάνυ μὲν 

οὖν, ἔφη. 8. Τὸ δὲ καὶ τὰ πάθη τῶν ποιούντων τὲ σωμά- 

των ἀπομιμεῖσθαι οὐ ποιεῖ τινα τέρψιν τοῖς ϑεωμένοις. 

Εἰκὸς γοῦν, ἔφη. Οὔκουν καὶ τῶν μὲν μαχομένων ἀπειλη- 

τικὰ τὰ ὄμματα ἀπεικαστέον, τῶν δὲ νενικηκότων εὐφραι- 

νομένων ἡ ὄψις μιμητέα; Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Δεῖ ἄρα, ἔφη, 

τὸν ἀνδριαντοποιὸν τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τῷ εἴδει προςεικά- 

ὁ». 
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9. Πρὸς δὲ Πιστίαν τὸν ϑωρακοποιὸν εἰςελθών, ἐπιδεί- 
ἔαντος αὐτοῦ τῷ Σωκράτει ϑώρακας εὖ εἰργασμένους, Νὴ 
τὴν Ἥραν, ἔφη, καλόν γε, ὦ Πιστία, τὸ εὕρημα, τῷ τὰ μὲν 
δεόμενα σκέπης τοῦ ἀνθρώπου σκεπάζειν τὸν ϑώρακα, ταῖς 
δὲ χερσὶ μὴ κωλύειν χρῆσθαι. 10. ᾽Ατάρ, ἔφη, λέξον μοι, 

ὦ Πιστία, διὰ τί οὔτε ἰσχυροτέρους οὔτε πολυτελεστέρους 
τῶν ἄλλων ποιῶν τοὺς ϑώρακας πλείονος πωλεῖς; Ὅτι, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, εὐρυθμοτέρους ποιῶ: Τὸν δὲ ῥυθμόν, 

ἔφη, πότερα μέτρῳ ἢ σταθμῷ ἐπιδεικνύων πλείονος τιμᾷ ; 

οὗ γὰρ δὴ ἴσους γε πάντας, οὐδὲ ὁμοίους οἷμαί σε ποιεῖν, 
εἴγε ἁρμόττοντας ποιεῖς. ᾿Αλλὰ νὴ Δί, ἔφη, ποιῶ " οὐδὲν 

γὰρ ὄφελός ἐστι ϑώρακος ἄνευ τούτου. 11. Οὔκουν, ἔφη, 
σώματά γε ἀνθρώπων, τὰ μὲν εὔρυθμά ἐστι, τὰ δὲ ἄῤῥυθμα; 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἔφη, τῷ ἀῤῥύθμῳ σώματι 
ἁρμόττοντα τὸν ϑώρακα εὔρυθμον ποιεῖς ; “Ὥςπερ καὶ ἀρ- 

μόττοντα, ἔφη" ὁ ἁρμόττων γάρ ἐστιν εὔρυθμος. 19. Δο- 

κεῖς μοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸ εὔρυθμον οὐ καθ᾽ ἑαυτὸ λέ- 

γειν, ἀλλὰ πρὸς τὸν χρώμενον, ὥςπερ ἂν εἰ φαίης ἀσπίδα, 
ᾧ ἂν ἁρμόττῃ, τούτῳ εὔρυθμον εἶναι, καὶ χλαμύδα, καὶ 
τἄλλα ὡτςαύτως ἔοικεν ἔχειν τῷ σῷ λόγῳ. 13. Ἴσως δὲ 
καὶ ἄλλο τι οὐ μικρὸν ἀγαθὸν τῷ ἁρμόττειν πρόςεστι. 
Δίδαξον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εἶ τι ἔχεις. Ἧττον, ἔφη, τῷ 

βάρει πιέζουσιν οἱ ἁρμόττοντες τῶν ἀναρμόστων, τὸν αὐ. 

τὸν σταθμὸν ἔχοντες " οἱ μὲν γὰρ ἀνάρμοστοι, ἢ ὅλοι ἐκ 
τῶν ὦμων κρεμάμενοι, ἢ καὶ ἄλλο τι τοῦ σώματος σφόδρα 
πιέζοντες, δύςφοροι καὶ χαλεποὶ γίγνονται, οἱ δὲ ἁρμότ. 

τοντες, διειλημμένοι τὸ βάρος, τὸ μὲν ὑπὸ τῶν κλειδῶν καὶ 

ἐπωμίδων, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ὦμων, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήθους, τὸ 
δὲ ὑπὸ τοῦ νώτου, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς γαστρός, ὀλίγου δεῖν οὐ 
φορήματι, ἀλλὰ προςθήματι ἐοίκασιν. 14. Ἑϊρηκας, ἔφη, 

αὐτό, δι᾿ ὅπερ ἔγωγε τὰ ἐμὰ ἔργα πλείστου ἄξια Ῥνομίζω 
εἶναι " ἔνιοι μέντοι τοὺς ποικίλους καὶ τοὺς ἐπιχρύσους 

ϑάρακας μᾶλλον ὠνοῦνται. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἶγε διὰ 
ταῦτα μὴ ἁρμόττοντας ὠνοῦνται, κακὸν ἔμοιγε δοκοῦσι 
ποικίλον τε καὶ ἐπίχρυσον ὠνεῖσθαι. 1δ. 'Ατάρ, ἔφη, τοῦ 
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σώματος μὴ μένοντος, ἀλλὰ τοτὲ μὲν κυρτουμένου, τοτὲ δὲ 

ὀρθουμένου, πῶς ἂν ἀκριθεῖς ϑώρακες ἁρμόττοιεν; Οὐδα- 
- » ΄ Μ ᾿ ΄ ᾽ ν᾿ ᾽ - ᾽ .Α 

μῶς, ἔφη. Λέγεις, ἔφη, ἁρμόττειν οὐ τοὺς ἀκριθεῖς, ἀλλὰ 

τοὺς μὴ λυποῦντας ἐν τῇ χρείᾳ. Αὐτός, ἔφη, τοῦτο λέ- 

γεις, ὦ Σώκρατες, καὶ πάνυ ὀρθῶς ἀποδέχει. 

ΟἿΑ ΡΥ ΒΙ Βεψῦσ ας 

ΒΟΜΜΑΒΥ. 
ἿΝ ἃ σοῃνουβαϊοη υν τ {Π6 Ποίαθυδῦ ΤὨθοᾶοξα, ϑοογϑαίοβ ἀἰβοοῦῦβοδ Οἱ 

{6 να ]ὰθ οἵ ἔτη άβ, δηα οὐ [6 τῇ οἵ σ᾽: ἰηϊηθ' δῃηα ργθβθυνίηρ ΓΘ τ. 

1. Τυναικὸς δέ ποτε οὔσης ἐν τῇ πόλει καλῆς, ἡ ὄνομα 
ἣν Θεοδότη, μνησθέντος αὐτῆς τῶν παρόντων τινός, καὶ 

εἰπόντος, ὅτι κρεῖττον εἴη λόγου τὸ κάλλος τῆς γυναικός, 

καὶ ζωγράφους φήσαντος εἰςιέναι πρὸς αὐτὴν ἀπεικασομέ- 

νους, Ἰτέον ἂν εἴη ϑεασομένους, ἔφη ὁ Σωκράτης " οὗ γὰρ 

δὴ ἀκούσασί γε τὸ λόγου κρεῖττόν ἐστι καταμαθεῖν. ἹΚαὶ 

ὁ διηγησάμενος, Οὐκ ἂν φθάνοιτ᾽, ἔφη, ἀκολουθοῦντες. 3. 

Οὕτω μὲν δὴ πορευθέντες πρὸς τὴν Θεοδότην, καὶ καταλα- 

θόντες ζωγράφῳ τινὶ παρεστηκυῖαν, ἐθεάσαντο " παυσαμέ- 

τ γου δὲ τοῦ ζωγράφου, 'Ὧ ἄνδρες, ἔφη ὁ Σωκράτης, πότερον 

ἡμᾶς δεῖ μᾶλλον Θεοδότῃ χάριν ἔχειν, ὅτι ἡμῖν τὸ κάλλος 

ἑαυτῆς ἐπέδειξεν, ἢ ταύτην ἡμῖν, ὅτι ἐθεασάμεθα ; ἄρ᾽ εἰ 

μὲν ταύτῃ ὠφελιμωτέρα ἐστὶν ἡ ἐπίδειξις, ταύτην ἡμῖν χά- 

ριν ἑκτέον, εἰ δὲ ἡμῖν ἡ ϑέα, ἡμᾶς ταύτῃ; 38. Ἑϊπόντος 

δέ τινος, ὅτι δίκαια λέγοι, Οὐκοῦν, ἔφη, αὕτη μὲν ἤδη τε 
τὸν παρ᾽ ἡμῶν ἔπαινον κερδαίνει, καὶ ἐπειδὰν εἰς πλείους 

διαγγείλωμεν, πλείω ὠφελήσεται. ἜἝηπς- δὲ τούτων εἰκός, 

γμᾶς μὲν ϑεραπεύειν, ταύτην δὲ ϑεραπεύεσθαι. Καὶ ἡ 

Θεοδότη, Νὴ Δί᾽, ἔφη, εἰ τοίνυν ταῦθ᾽ οὕτως ἔγχει, ἐμὲ ἂν 
δέοι ὑμῖν τῆς ϑέας χάριν ἔχειν. 4. Ἔκ δὲ τούτου ὁ Σω- 

κράτης, ὁρῶν αὐτήν τε πολυτελῶς κεκοσμημένην, καὶ μητέ- 

ρα παρμυῦσαν αὐτῇ ἐν ἐσθῆτι καὶ ϑεραπείᾳ οὐ τῇ τυχούσῃ, 

καὶ ϑεραπαίνας πολλὰς καὶ εὐειδεῖς, καὶ οὐδὲ ταύτας ἦμε- 

λημένως ἐχούσας, καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν οἰκίαν ἀφθόνως κα- 

ἢ Ἀγ). 
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τεσκευασμένην, ΕΠπέ μοι, ἔφη, ὦ Θεοδότη, ἔστι σοι ἀγρός, 

Οὐκ ἔμοιγ᾽, ἔφη. ᾿Αλλ’ ἄρα οἰκία προςόδους ἔχουσα; Οὐδὲ 
οἰκία, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ χειροτέχναι τινές; Οὐδὲ χειροτέχ- 
ναι, ἔφη. Πόθεν οὖν, ἔφη, τἀπιτήδεια ἔχεις; ᾿Ἐάν τις, 
ἔφη, φίλος μοι γενόμενος, εὖ ποιεῖν ἐθέλῃ, οὗτός μοι βίος 
ἐστί. δ. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, ὦ Θεοδότη, καλόν γε τὸ κτῆ- 
μα, καὶ πολλῷ κρεῖττον ὀΐων τε καὶ βοῶν καὶ αἰγῶν, φίλων 

ἀγέλην κεκτῆσθαι. ᾿᾽᾿Ατάρ, ἔφη, πότερον τῇ τύχῃ ἐπιτρέ- 

πεις, ἐάν τίς σοι φίλος, ὥςπερ μυῖα, προςπτῆται, ἢ καὶ αὐτή 

τι μηχανᾷ; 0. Πῶς ὁδ᾽ ἄν, ἔφη, ἐγὼ τούτου μηχανὴν εὕ- 

οοιμει; Πολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, προςηκόντως μᾶλλον, ἢ αἱ φά- 
λαγγες " οἶσθα γάρ, ὡς ἐκεῖναι ϑηρῶσι τὰ πρὸς τὸν βίον" 

ἀράχνια γὰρ δήπου λεπτὰ ὑφηνάμεναι, ὅ τι ἂν ἐνταῦθα 
ἐμπέσῃ, τούτῳ τροφῇ χρῶνται. Ἴ. Καὶ ἐμοὶ οὖν, ἔφη, συμ 
δουλεύεις ὑφήνασθαί τι ϑήρατρον; Οὐ γὰρ δὴ οὕτως γε 

ἀτεχνῶς οἴεσθαι χρὴ τὸ πλείστου ἄξιον ἄγρευμα, φίλους 
ϑηράσειν" οὐχ ὁρᾷς, ὅτε καὶ τὸ μικροῦ ἄξιον, τοὺς λαγώς 
ϑηρῶντες πολλὰ τεχνάζουσιν, 8, Ὅτι μὲν γὰρ τῆς νυκ- 
τὸς νέμονται, κύνας νυκτερευτικὰς πορισάμενοι, ταύταις 

αὐτοὺς ϑηρῶσιν ὅτι δὲ μεθ᾽ ἡμέραν ἀποδιδράσκουσιν, ἄλ- 

λας κτῶνται κύνας, αἵτινες, ἡ ἂν ἐκ τῆς νομῆς εἰς τὴν εὺ- 

νὴν ἀπέλθωσι, τῇ ὀσμῇ αἰσθανόμεναι εὑρίσκουσιν αὐτούς " 

ὅτι δὲ ποδώκεις εἰσίν, ὥςτε καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ τρέχοντες 
ἀποφεύγειν, ἄλλας αὖ κύνας ταχείας παρασκευάζονται, ἵνα 

κατὰ πόδας ἁλίσκῶνται" ὅτι δὲ καὶ ταύτας αὐτῶν τινες 
ἀποφεύγουσι, δίκτυα ἱστᾶσιιμ εἰς τὰς ἀτραπούς, ἦ φεύγου- 

σιν, ἵν᾽ εἷς ταῦτα ἐμπίπτοντες συμποδίζωνται. 9. Τίνε 

οὖν, ἔφη, τοιούτῳ φίλους ἂν ἐγὼ ϑηρῴην, ᾿"Εὰν νὴ Δῦ, 
ἔφη, ἀντὶ κυνὸς κτήσῃ, ὅςτις σοι ἰχνεύων μὲν τοὺς φιλοκά- 

λους καὶ πλουσίους εὑρήσει, εὑρὼν δὲ μηχανήσεται, ὅπως 
ἐμδάλῃ αὑτοὺς εἰς τὰ σὰ δίκτυα. 10. Καὶ ποῖα, ἔφη, ἐγὼ 
δίκτυα ἔχω, Ἕν μὲν δήπου, ἔφη, καὶ μάλα εὖ περιπλεκό- 
μενον, τὴν ψυχήν, ἦ καταμανθάνεις, καὶ ὡς ἂν ἐμδλέπουσα 
χαρίζοιο, καὶ ὅ τι ἂν λέγουσα εὐφραίνοις, καὶ ὅτι δεῖ τὸν 

υὖν ἐπιμελόμενον ἁσμένως ὑποδέχεσθαι, τὸν δὲ τρυφῶντα 
Ἑ 
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ἀποκλείειν, καὶ ἀῤῥωστήσαντός γε φίλου φροντιστικῶς 

ἐπισκέψασθαι, καὶ καλόν τι πράξαντος σφόδρα συνησθῆναι, 

καὶ τῷ σφόδρα σον φροντίζοντι ὕλῃ τῇ ψυχῇ κεχαρίσθαι. 

Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη ἡ Θεοδότη, ἐγὼ τούτων οὐδὲν μηχανῶμαι. 
11. Καὶ μήν, ἔφη, πολὺ διαφέρει τὸ κατὰ φύσιν τε καὶ ὁρ- 
θῶς ἀνθρώπῳ προςφέρεσθαι - καὶ γὰρ δὴ βίᾳ μὲν οὔτ᾽ ἂν 
ἕλοις, οὔτε κατάσχοις φίλον, εὐεργεσίᾳ δὲ καὶ ἡδονῇ τὸ 

ϑηρίον τοῦτο ἁλώσιμόν τε καὶ παραμόνιμόν ἐστιν. ᾿Αληθῆ 

λέγεις, ἔφη. 13. Καὶ ἡ Θεοδότη, Τί οὖν οὐ σύ μοι, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, ἐγένου συνθηρατὴς τῶν φίλων; ᾿Εάν γε νὴ 

Δί᾽, ἔφη, πείθῃς με σύ. Πῶς οὖν ἄν, ἔφη, πείσαιμί σε; 
Ζητήσεις, ἔφη, τοῦτο αὐτὴ καὶ μηχανήσει, ἐάν τί μου δέῃ. 

Εἴςιθι τοίνυν, ἔφη, ϑαμινά. 18. ἹΚΚαὶ ὁ Σωκράτης ἐπισκώ- 

πτων τὴν αὑτοῦ ἀπραγμοσύνην, ᾽Λλλ᾽, ὦ Θεοδότη, ἔφη, οὐ 

πάνυ μοι ῥᾷάδιόν ἐστι σχολάσαι" καὶ γὰρ ἴδια πράγματα 

πολλά, καὶ δημόσια, παρέχει μοι ἀσχολίαν " εἰσὶ δὲ καὶ 

φίλαι μοι, αἱ οὔτε ἡμέρας, οὔτε νυκτὸς ἀφ᾽ αὑτῶν ἐάσουσέ 

με ἀπιέναι, φίλτρα τε μανθάνουσαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπῳδάς. 

14. ᾿Επίστασαι γάρ, ἔφη, καὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες ; ̓ Αλλὰ 

διὰ τί οἴει, ἔφη, ᾿Απολλόδωρόν τε τόνδε καὶ ᾿Αντισθένην 

οὐδέποτέ μον ἀπολείπεσθαι; διὰ τί δὲ καὶ ἹΚέθητα καὶ 
Σιμμίαν Θήθηθεν παραγίγνεσθαι ; εὖ ἴσθι, ὅτι ταῦτα οὐκ 
ἄνευ πολλῶν φίλτρων τε καὶ ἐπῳδῶν καὶ ἰύγγων ἐστί. 

15. Χρῆσον τοίνυν μοι, ἔφη, τὴν ἴυγγα, ἵνα ἐπὶ σοὶ πρῶ- 

τον ἕλκω αὐτήν. ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ αὐτὸς ἕλκεσθαι 
πρός σε βούλομαι, ἀλλὰ σὲ πρὸς ἐμὲ πορεύεσθαι. ᾿Αλλὰ 

πορεύσομαι, ἔφη " μόνον ὑποδέχου. ᾽Δλλ᾽ ὑποδέξομαί σε, 

ἔφη, ἐὰν μή τις φιλωτέρα σου ἔνδον ᾧ. 
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ΟΗΠΑΡΤΕΡ ΧΙ]. 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

ΤῊΣ ναΐσο οἵ ρυτηπαβεῖς Ἄχογοῖθοβ ἴῃ ποῖ ΟἿΪΥ διγοσίδουΐϊησ ἔξ θοάγ, 
ναξ αἷκο ἱπυρατείης α διε αϊ τον ἤοῶο ἰο ἐν τηϊηά. 

1, ᾿Ἐπιγένην δὲ τῶν ξυνόντων τινά, νεον τε ὄντα καὶ 
τὸ σῶμα κακῶς ἔχοντα, ἰδών, Ὡς ἰδιωτικῶς, ἔφη, τὸ σῶμα 

ἔχεις, ὦ ̓ Ἐπίγενες. Καὶ ὅς, ᾿Ιδιώτης μέν, ἔφη, εἰμί, ὦ Σώ- 

κρατες. Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, τῶν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ μελλόν- 
τῶν ἀγωνίζεσθαι " ἣ δοκεῖ σοι μικρὸς εἶναι ὁ περὶ τῆς ψυ- 

χῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγών, ὃν ᾿Αθηναῖοι ϑήσουσιν, 
ὅταν τύχωσιν; 9. Καὶ μὴν οὐκ ὀλίγοι μὲν διὰ τὴν τῶν 
σωμάτων καχεξίαν ἀποθνήσκουσί τε ἐν τοῖς πολεμικοῖς κιν- 

δύνοις, καὶ αἰσγρῶς σώζονται, πολλοὶ δὲ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο 

ζῶντες ἁλίσκονται, καὶ ἁλόντες ἤτοι δουλεύουσι τὸν λοι- 

πὸν βίον, ἐὰν οὕτω τύχωσι, τὴν χαλεπωτάτην δουλείαν, ἣ 

εἷς τὰς ἀνάγκας τὰς ἀλγεινοτάτας ἐμπεσόντες, καὶ ἐκτί- 

σαντες ἐνίοτε πλείω τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, τὸν λοιπὸν 
βίον ἐνδεεῖς τῶν ἀναγκαίων ὄντες καὶ κακοπαθοῦντες δια- 

ζῶσι, πολλοὶ δὲ δόξαν αἰσγρὰν κτῶνται, διὰ τὴν τοῦ σώμα- 

τος ἀδυναμίαν, δοκοῦντες ἀποδειλιᾶν" 3, Ἢ καταφρονεῖς 

τῶν ἐπιτιμίων τῆς καχεξίας τούτων, καὶ ῥᾳδίως ἂν οἷει φέ- 

ρειν τὰ τοιαῦτα; καὶ μὴν οἶμαί γε πολλῷ ῥάω καὶ ἡδίω. 
τούτων εἶναι, ἃ δεῖ ὑπομένειν τὸν ἐπιμελόμενον τῆς τοῦ 
σώματος εὐεξίας " ἢ ὑγιεινότερόν τε καὶ εἰς τἄλλα χρησι- 
μώτερον νομίζεις εἶναι τὴν καχεξίαν τῆς εὐεξίας; ἢ τῶν 
διὰ τὴν εὐεξίαν γιγνομένων καταφρονεῖς ; ; 4. Καὶ μὴν 

ντὰ γε τἀναντία συμδαίνει τοῖς εὖ τὰ σώματα ἔχουσιν, 
ἢ τοῖς κακῶς " καὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν οἱ τὰ σώματα εὖ ἔχον. 
τες, καὶ ἰσχύουσι, καὶ πολλοὶ μὲν διὰ τοῦτο ἐκ τῶν πολε- 
μικῶν ἀγώνων σώζονταί τε εὐσχημόνως, καὶ τὰ δεινὰ πάν- 

τὰ διαφεύγουσι, πολλοὶ δὲ φίλοις τε βοηθοῦσι, καὶ τὴν 
πατρίδα εὑεργετοῦσι, καὶ διὰ ταῦτα χάριτός τε ἀξιοῦνται, 

καὶ δόξαν μεγάλην κτῶνται, καὶ τιμῶν καλλίστων τυγχά 
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γουσι, καὶ διὰ ταῦτα τόν τε λοιπὸν βίον ἥδιον καὶ κάλλιον 

διαζῶσι, καὶ τοῖς ἑαυτῶν παισὶ καλλίους ἀφορμὰς εἰς τὸν 

βίον καταλείπουσιν. ὅ. Οὔτοι χρή, ὅτι ἡ πόλις οὐκ ἀσκεῖ 
δημοσίᾳ τὼ πρὸς τὸν πόλεμον, διὰ τοῦτο καὶ ἰδίᾳ ἀμελεῖν, 

ἀλλὰ μηδὲν ἧττον ἐπιμελεῖσθαι" εὑ γὰρ ἴσθι, ὅτι οὐδὲ ἐν 

ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι, οὐδὲ ἐν πράξει οὐδεμιᾷ μεῖον ἕξεις, διὰ 

τὸ βέλτιον τὸ σῶμα παρεσκευάσθαι πρὸς πάντα γάρ, ὅσα 

πράττουσιν ἄνθρωποι, χρήσιμον τὸ σῶμά ἐστιν ἐν πάσαις 

δὲ ταῖς τοῦ σώματος χρείαις πολὺ διαφέρει ὡς βέλτιστα 

τὸ σῶμα ἔχειν. 6. ᾿Επεὶ καὶ ἐν ᾧ δοκεῖς ἐλαχίστην σώμα- 

τος χρείαν εἷναι, ἐν τῷ διανοεῖσθαι, τίς οὐκ οἷδεν, ὅτι καὶ 

ἐν τούτῳ πολλοὶ μεγάλα σφάλλονται, διὰ τὸ μὴ ὑγιαίνειν 

τὸ σῶμα; καὶ λήθη δέ, καὶ ἀθυμία, καὶ δυςκολία, καὶ μανέα 

πολλάκις πολλοῖς, διὰ τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν, εἰς τὴν 

διάνοιαν ἐμπίπτουσιν οὕτως, ὥςτε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκ- 

θάλλειν. Ἴ. Τοῖς δὲ τὰ σώματα εὖ ἔχουσι πολλὴ ἀσφά- 
λεια, καὶ οὐδεὶς κίνδυνος διά γε τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν 

τοιοῦτόν τι παθεῖν, εἰκὸς δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ἐναντία τῶν 

διὰ τὴν καχεξίαν γιγνομένων καὶ τὴν εὐεξίαν χρήσιμον εἷ- 
ναι" καίτοι τῶν γε τοῖς εἰρημένοις ἐναντίων ἕνεκα τί οὐκ 

ἄν τις νοῦν ἔχων ὑπομείνειεν; 8. Αἰσχρὸν δὲ καὶ τὸ διὰ 
τὴν ἀμέλειαν γηρᾶσαι, πρὶν ἰδεῖν ἑαυτόν, ποῖος ἂν κάλλι- 

στος καὶ κράτιστος τῷ σώματι γένοιτο. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔσ- 
τιν ἰδεῖν ἀμελοῦντα " οὐ γὰρ ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι. 

ΟἾΟΝ πὶ ΟΥΡΓΙῚ. 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

ΤῊΙ5 σπαρίον σομίαϊηβ νυ Β. ΟΙΓΠΝ ΤΥ Υ}κ5 οἵἩ ΘοοΥ αὔθ 8. ἕο ναυϊοὰβ ἴῃ» 
αἰνἸά 815. : 

1. ΥὙ ὸ βου ποῖ θ6 οἴϊβμαθα αὖ νυν δῃῦ οἵ οἰν ον ᾿ῃ ΠΟΙ ΟΥ̓, ΔῺ ν᾽ ΤΟΥ Θ 
τα αὖ ῬΘΥΒΟΠ] ἀθ[ουμγ. (ᾧ 1.) 

ῷ, ΤΠ Ὀοβῦ γΘΠΊΘαΥ [Ὁ ἃ νγδηῦ οἵ ΓΟ] 151} ἰὼ Θαυηρ', 15 ἴο βορ ϑαίϊηρ' θ6- 

ἴοτ βαύιθῖν βαρούνθηθβ. (ᾧ 9.) 

3, Τὰ ϑαϊϊηρ αηὰ ἀγϊηἸκίηρ, θ6 ποῦ ἴοο πατὰ ἴο ρΙθαϑο. (ᾧ 3.) 

4. 1 γοὰ υνὶβὶ ἴο Ῥα ΘΒ ἢ ἃ βίαν [ῸΥ δὴν Δ ]05 ΟΥ̓ ν]ο 65, ἢγβῦ 566 ὙὙμοίθοΥ 

ὅσο γΟΌΥΒΟΙΓ πᾶν οὐ Ὅ6 ἸΔῈ ΘΟΥΪΏΡ τον δ᾽θ αν οἤθ8, (ᾧ 4. 
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δ. ἨΦ ἯΒὸῸ σδῶ νγαὶκ δοὺς ἀσγίηρ ὁπ 6 ΟΥὁἩ ΤΩΟΓ ἀδν5 ἴῃ βυσσοββίου, οαῃ 

πἰκοννῖδο μογίογπι ἃ ἸΟΌΓΩΟΥ οὗ 026 ΟΥ̓ ποῦ ἄαγβΒ. ὙΥ̓Βοα γοὰ ποάοτίακο 
8 ᾿ούγπου, τπογοονογ, ἰξ ἰ5 θέ ἕο βϑῖ οἂξ ἴπ ἐἶτηθ, 50 85 ποῖ ἴο ὃ6 ἴοο τῃῦοὰ 

Βαχτίοα ἴῃ ἔδο οσατβα οἵ ἴξ. (ᾧ 5.) 

6. 1ε ἰα ἀϊαστασοίαὶ ἕο ἃ τηδη ὑγθο ἢα8 ρΌΠ6 ζὨγοῦσ 41} συτηπαβεῖς Ἔχ ογ- 
εἶκοα, παπᾶ Ῥδοη νγεὶ] ἐγαϊηφα ἴῃ τΠ656, ἴο Ὀ9 δυγραββοὰ ἱπ οηάδαγίης ἐατῖσυθ 
πιὰ Ἰαδον ΒῪ δῖ δἷανς. (ᾧ 6.) 

1. ᾿Οργιζομένου δέ ποτέ τινος, ὅτι προςειπών τινα χαΐ- 

οειν, οὐκ ἀντιπροςεῤῥήθη, Τελοῖον, ἔφη, τό, εἰ μὲν τὸ σῶμα 

κάκιον ἔχοντι ἀπήντησάς τῳ, μὴ ἂν ὀργίζεσθαι, ὅτι δὲ τὴν 
ψυχὴν ἀγροικοτέρως διακειμένῳ περιέτυχες, τοῦτό σε λυ- 
πεῖ. 

Ώ. ΓΛλλου δὲ λέγοντος ὅτι ἀηδῶς ἐσθίοι, ᾿Ακουμενός, 

ἔφη, τούτου φάρμακον ἀγαθὸν διδάσκει. ᾿Ερομένου δέ, 
Ποῖον; Παύσασθαι ἐσθίοντα, ἔφη - καὶ ἥδιόν τε καὶ εὖτε- 
λέστερον, καὶ ὑγιεινότερόν φησι διάξειν παυσάμενον. 

3. Λλλου δ' αὖ λέγοντος, ὅτι ϑερμὸν εἴη παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ 
ὕδωρ, ὃ πίνοι, Ὅταν ἄρ', ἔφη, βούλῃ ϑερμῷ λούσασθαι, 
ἕτοιμον ἔσται σοι. ᾿Αλλὰ ψυχρόν, ἔφη, ὥςτε λούσασθαι, 
ἐστίν. 'Δρ᾽ οὖν, ἔφη, καὶ οἱ οἰκέται σου ἄχθονται πίνον- 
τές τε αὐτὸ καὶ λουόμενοι αὐτῷ; Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη" ἀλλὰ 

καὶ πολλάκις τεθαύμακα, ὡς ἡδέως αὐτῷ πρὸς ἀμφότερα 

ταῦτα χρῶνται. Πότερον δέ, ἔφη, τὸ παρὰ σοὶ ὕδωρ ϑερ- 

μότερον πιεῖν ἐστιν, ἢ τὸ ἐν ᾿Ασκληπιοῦ; Τὸ ἐν ᾿Ασκλη- 
πιοῦ, ἔφη. Πότερον δὲ λούσασθαι ψυχρότερον, τὸ παρὰ 
σοί, ἢ τὸ ἐν ᾿Αμφιαράου; Τὸ ἐν ᾿Αμφιαράου, ἔφη. Ἔν- 
θυμοῦ οὖν, ἔφη, ὅτι κινδυνεύεις δυςαρεστότερος εἶναι τῶν 
τε οἰκετῶν καὶ τῶν ἀῤῥωστούντων. 

4, Κολάσαντος δέ τινος ἰσγυρῶς ἀκόλουθον, ἤρετο, τί 

χαλεπαίνοι- τῷ ϑεράποντι. Ὅτι, ἔφη, ὀψοφαγίστατός τε 
ὦν, βλακίστατός ἐστι, καὶ φιλαργυρώτατος ὦν, ἀργότατος. 

"Ἤδη ποτὲ οὖν ἐπεσκέψω, πότερος πλειόνων πληγῶν δεῖ- 
ται, σύ, ἢ ὁ ϑεράπων ; 

δ. Φοδουμένου δέ τινος τὴν εἰς ̓ 'Ολυμπίαν ὁδόν͵ Τί, ἔφη, 
φοδεῖ σὺ τὴν πορείαν ; οὗ καὶ οἴκοι σχεδὸν ὅλην τὴν ἡμέ- 
βᾶν περιπατεῖς ; καὶ ἐκεῖσε πορευόμενος, περιπατήσας ἀρν 
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στήσεις, περιπατήσας δειπνήσεις καὶ ἀναπαύσει" οὐκ οἷσθα, 

ὅτι, εἰ ἐκτείναις τοὺς περιπάτους, οὃς ἐν πέντε ἢ ἕξ ἡμέ- 

ραις περιπατεῖς, ῥᾳδίως ἂν ᾿Αθήνηθεν εἰς ᾿Ολυμπίαν ἀφί- 
κοιο; Χαριέστερον δὲ καὶ προεξορμᾶν ἡμέρᾳ μιᾷ μᾶλλον, 

ἢ ὑστερίζειν " τὸ μὲν γὰρ ἀναγκάζεσθαι περαιτέρω τοῦ με- 
τρίου μηκύνειν τὰς ὁδοὺς χαλεπόν, τὸ δὲ μιᾷ ἡμέρᾳ πλεί- 

ονας πορευθῆναι πολλὴν ῥᾳστώνην παρέχει" κρεῖττον οὖν 

ἐν τῇ ὁρμῇ σπεύδειν, ἢ ἐν τῇ ὁδῷ. 

6. "λλλου δὲ λέγοντος, ὡς παρετάθη μακρὰν ὁδὸν πορεῦυ.. 

θείς, ἤρετο αὐτόν, εἰ καὶ φορτίον ἔφερε. Μὰ Δί᾽, οὐκ ἔγωγ᾽, 

ἔφη, ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον. Μόνος δ᾽ ἐπορεύου, ἔφη, ἢ καὶ ἀκό- 

λουθός σοι ἠκολούθει; ᾿Ηκολούθει, ἔφη. ἸΠότερον κενός, 

ἔφη, ἢ φέρων τι; Φέρων νὴ Δί᾽, ἔφη, τά τε στρώματα καὶ 

τἄλλα σκεύη. ἹΚαὶ πῶς δῆ, ἔφη, ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ; 

Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη, βέλτιον ἐμοῦ. Ὑί οὖν ; ἔφη, εἰ τὸ 
ἐκείνου φορτίον ἔδει σε φέρειν, πῶς ἂν οἴει διατεθῆναι ; 

Κακῶς νὴ Δί᾽, ἔφη" μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ἂν ἠδυνήθην κομίσαι. 

Τὸ οὖν τοσούτῳ ἧττον τοῦ παιδὸς δύνασθαι πονεῖν πῶς 
ἠσκημένου δοκεῖ σοι ἀνδρὸς εἷναι ; 

ΟΕ ΛΟΡ ΤΉ. τς 

ΞΟΜΜΑΒΥ. 

ΙΝ {Π15 ομαρίου ἅγὸ οοηξαϊηθα ναυῖοὰβ γουλδικ5 οἵ βοογαΐοβ ἴῃ Ῥγαΐδο οὗ 
[γὰρ αἸτγ. 

1. Τὰ ἴπ6 ἢγβῦ ρίαοθ νγϑ δύ Ἰῃηου πα ἴῃ ὙγηδὉ γᾶν Π6 Ὀτοῦρῆξ ἰδ αθοῦξ 

τῃαΐ, αὖ [δ αβ8058 οἵ σομο θα οι, πο ὁΠ6 οἵ [26 ῬΆΓΕΥ ΒΒῃου] βίσῖνο ἕο ΒΌΓΡΑΒ5 

ΒΠΟΙΒΘΥ ἰὼ Δα ἄδποθ οἵ ΒαΡΡΙν. (ᾧ 1.) 

9. Το δηϊίοη οἵ ἂὰ ὀψοφάγος. (ᾧὃ 3-4. 

3, ῬουηαΥῖτβ οὐ Θοογαῖθβ οὐ ἃ ῬΟΥΒΟῚ ὙΠῸ ἐαβέοα οὗ νγαυῖουβ αἰ β65, απ 

ΘΙΩΡΙοΟΥ ΘΩ͂, αὖ [Π6 βδτηθ {ἴπηθ, θαῦ ἃ βἰηρ]θ ρίθοθ οἵ θσθδᾶ. (ᾧ ὅ, 6.) 

4. ἘΙΧΡΙαμαίίοη οἵ {Π6 ἴοσμι εὐωχεῖσθαι. (ᾧ 1. 

1. 'οπότε δὲ τῶν ξυνιόντων ἐπὶ δεῖπνον οἱ μὲν μικρὸν 

ὄψον, οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐκέλευεν ὁ Σωκράτης τὸν παῖδα 

τὸ μικρὸν ἢ εἰς τὸ κοινὸν τιθέναι, ἢ διανέμειν ἑκάστῳ τὸ 

μέρος. Οἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες ἠσχύνοντο τό τε μὴ κοι- 
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ψωνεῖν τοῦ εἰς τὸ κοινὸν τιθεμένου, καὶ τὸ μὴ ἀντιτιθέναι 
τὸ ἑαυτῶν" ἐτίθεσαν οὖν καὶ τὸ ἑαυτῶν εἰς τὸ κοινόν" καὶ 

ἐπεὶ οὐδὲν πλέον εἶχον τῶν μικρὸν φερομένων. ἐπαύοντο 
᾿ πολλοῦ ὀψωνοῦντες. 

3, Καταμαθὼν δέ τινα τῶν ξυνδειπνούντων τοῦ μὲν σί- 

τοῦ πεπαυμένον, τὸ δὲ ὄψον αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἐσθίοντα, λό- 

γου ὄντος περὶ ὀνομάτων, ἐφ᾽ οἵῳ ἔργῳ ἕκαστον εἴη, "Ἔχοι- 
μεν ἄν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, εἰπεῖν, ἐπὶ ποίῳ ποτὲ ἔργῳ ἄνθρω- 
πὸς ὀψοφάγος καλεῖται; ἐσθίουσι μὲν γὰρ δὴ πάντες ἐπὶ 
τῷ σίτῳ ὄψον, ὅταν παρῇ ἀλλ᾽ οὐκ οἷμαί πω ἐπί γε τούτῳ 
ὀψοφάγοι καλοῦνται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη τις τῶν παρόντων. 
3, Τί γάρ; ἔφη, ἐάν τις ἄνευ τοῦ τίτου τὸ ὄψον αὐτὸ 
ἐσθίῃ, μὴ ἀσκήσεως, ἀλλ᾽ ἡδονῆς ἕνεκα, πότερον ὀψοφάγος 

εἶναι δοκεῖ, ἢ οὔ; Σχολῇ γ᾽ ἄν, ἔφη, ἄλλος τις ὀφψοφάγος 
εἴη. Καί τις ἄλλος τῶν παρόντων, Ὁ δὲ μικρῷ σίτῳ, ἔφη, 
πολὺ ὄψον ἐπεσθίων ; ᾿Ἐμοὶ μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ οὖ- 
τὸς δοκεῖ δικαίως ἂν ὀψοφάγος καλεῖσθαι" καὶ ὅταν γε οἱ 

ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς ϑεοῖς εὔχωνται πολυκαρπίαν, εἰκότως 
ἂν οὗτος πολυοψίαν εὔχοιτο. 4. Ταῦτα δὲ τοῦ Σωκρά- 
τοὺς εἰπόντος, νομίσας ὁ νεανίσκος εἰς αὑτὸν εἰρῆσθαι τὰ 

λεχθέντα, τὸ μὲν ὄψον οὐκ ἐπαύσατο ἐσθίων, ἄρτον δὲ 
προςέλαδεν. Καὶ ὁ Σωκράτης καταμαθών, Ἰαρατηρεῖτ᾽, 
ἔφη, τοῦτον οἱ πλησίον, ὁπότερα τῷ σίτῳ ὄψῳ, ἢ τῷ ὄψῳ 
σίτῳ χρήσεται. 

δ. ΓΛλλον δέ ποτε τῶν συνδείπνων ἰδὼν ἐπὶ τῷ ἑνὶ 
ψωμῷ πλειόνων ὄψων γευόμενον, Ἄρα γένοιτ᾽ ἄν, ἔφη, 

πολυτελεστέρα ὀψοποιία, ἢ μᾶλλον τὰ ὄψα λυμαινομένη, ἢ 

ἣν ὀψοποιεῖται ὁ ἅμα πολλὰ ἐσθίων, καὶ ἅμα παντοδαπὰ 
ἠδύσματα εἰς τὸ στύμα λαμδάνων ; πλείω μέν γε τῶν ὀψο- 

ποιῶν συμμιγνύων, πολυτελέστερα ποιεῖ, ἃ δὲ ἐκεῖνοι μὴ 
συμμιγνύουσιν, ὡς οὐχ ἁρμόττοντα, ὁ συμμιγνύων, εἴπερ 
ἐκεῖνοι ὀρθῶς ποιοῦσιν, ἁμαρτάνει τε καὶ καταλύει τὴν 
τέχνην αὑτῶν. 6, Καίτοι πῶς οὗ γελοῖόν ἐστι, παρασκευ- 

ἄζεσθαι μὲν ὀψοποιοὺς τοὺς ἄριστα ἐπισταμένους, αὐτὸν 
δὲ μηδ' ἀντιποίουμενον τῆς τέχνης ταύτης, τὰ ὑπ' ἐκείνων 

λιν. Ἔτσ -"- π ὧν 
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ποιούμενα μετατιθέναι; καὶ ἄλλο δέ τι προςγίγνεται τῷ 

ἅμα πολλὰ ἐπεσθίειν ἐθισθέντι" μὴ παρόντων γὰρ πολλῶν 

μειονεμτεῖν ἄν τι δοκοίη, ποθῶν τὸ σύνηθες - ὁ δὲ συνεθι- 

σθεὶς τὸν ἕνα ψωμὸν ἑνὲ ὄψῳ προπέμπειν, ὅτε μὴ παρειή 

πολλά, δύναιτ᾽ ἂν ἀλύπως τῷ ἑνὶ χρῆσθαι. 

ἡ. "Ἔλεγε δὲ καί, ὡς τὸ εὐωχεῖσθαι ἐν τῇ ᾿Αθηναίων 
γλώττῃ ἐσθίειν καλοῖτο" τὸ δὲ εὖ προςκεῖσθαι, ἔφη, ἐπὶ 

τῷ ταῦτα ἐσθίειν, ἅτινα μῆτε τὴν ψυχὴν μήτε τὸ σῶμα 

λυποίη, μήτε δυςεύρετα εἴη ὥςτε καὶ τὸ εὐωχεῖσθαι τοῖς 
κοσωίως διαιτωμένοις ἀνετίθει. 



ΠΝ ΣΝ  ὰ. 

ΧΕΝΘΟΡΗΟΝ ΜΕΜΘΟΒΆΑΒΙΜΙΑ 
ΟΥ̓ 

ΟΘΒΑΤΕ 58. 

ΚΕΝ πὸ ἈΔα 

ΟΥΑΙ, 1. 

ΕὔΜΜΛΑΗΥ. 

ΤῊΙΒ οδαρίον οοπξαίης ἀπ ποοοῦηξ οἵ 86 ναγίουβ τηοᾶθβ ὈῪ ὑν μοι Ξοο. 
ταῖοα ἄγονν ἔδο νοῦσος πἀὐΐο δἷπι, αηᾶ, τυ 116 ΒῸ βιπάϊοᾶ {Πποἷτ γαυοὰ 8 Ομ δ. 
ποΐογα, Ἅχοϊ οα πότη δὶ] ἴο τπ9 ἴον απᾶ ῥγαοξίοο οἵ νἱσίθο. 

1, Οὕτω δὲ ὁ Σωκράτης ἣν ἐν παντὶ πράγματι καὶ πάν- 
τὰ τρόπον ὠφέλιμος, ὥςτε τῷ σκοπουμένῳ τοῦτο, καὶ εἰ 
μετρίως αἰσθανομένῳ, φανερὸν εἶναι, ὅτι οὐδὲν ὠφελιμώτε- 
ρὸν ἣν τοῦ Σωκράτει συνεῖναι, καὶ μετ᾽ ἐκείνον διατρίδειν 

ὁπουοῦν, καὶ ἐν ὁτῳοῦν πράγματι" ἐπεὶ καὶ τὸ ἐκείνου 
μεμνῆσθαι μὴ παρόντος οὐ μικρὰ ὠφέλει τοὺς εἰωθότας τε 
αὐτῷ συνεῖναι, καὶ ἀποδεχομένους ἐκεῖνον " καὶ γὰρ παίζων 
οὐδὲν ἧττον ἢ σπουδάζων ἐλυσιτέλει τοῖς συνδιατρίθδουσι. 
ῶ, Πολλάκις γὰρ ἔφη μὲν ἄν τινος ἐρᾶν, φανερὸς δ᾽ ἣν οὐ 
τῶν τὰ σώματα πρὸς ὥραν, ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρε- 

τὴν εὖ πεφυκότων ἐφιέμενος " ἐτεκμαίρετο δὲ τὰς ἀγαθὰς 
φύσεις ἐκ τοῦ ταχύ τε μανθάνειν οἷς προςέχοιεν, καὶ μνη- 
μονεύειν ἃ ἂν μάθοιεν, καὶ ἐπιθυμεῖν τῶν μαθημάτων πάν- 
των, δι ὧν ἔστιν οἰκίαν τε καλῶς οἰκεῖν, καὶ πόλιν, καὶ τὸ 

ὅλον ἀνθρώποις τε καὶ ἀνθρωπίνοις πράγμασιν εὖ χρῆσθαι" 
τοὺς γὰρ τοιούτους ἡγεῖτο παιδευθέντας οὐκ ἂν μόνον αὖ- 
τούς τε εὐδαίμονας εἶναι, καὶ τοὺς ἑαυτῶν οἴκους καλῶς 

- οἰκεῖν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ πόλεις δύνασθαι 

εὐδαίμονας ποιεῖν. 3, Οὐ τὸν αὑτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάν- 
τας ἧει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἱομένους φύσει ἀγαθοὺς εἶναι, 

ῶ "Ἀ 

ὦ (ὦ 
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μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν, ὅτι αἱ ἄρισται δο- 
κοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, ἐπιδεικνύων 

τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, ϑυμοειδεῖς τε καὶ σφο- 

δροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους 
καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοεντο, δυς- 

καθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους " καὶ τῶν κυνῶν τῶν εὖὐ- 

φυεστάτων, φιλοπόνων τε οὐσῶν, καὶ ἐπιθετικῶν τοῖς ϑη- 

ρίοις, τὰς μὲν καλῶς ἀχθείσας ἀρίστας γίγνεσθαι πρὸς τὰς 

ϑήρας, καὶ χρησιμωτάτας, ἀναγώγους δὲ γιγνομένας, μα- 

ταίους τε καὶ μανιώδεις καὶ δυςπειθεστάτας. 4. Ὁμοίως 

δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους, ἐῤῥωμενεστάτους 

τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας, καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἐγ- 

χειρῶσι, παιδευθέντας μὲν καὶ μαθόντας, ἃ δεὶ πράττειν 

ἀρίστους τε καὶ ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι" (πλεῖστα γὰρ 

καὶ μέγιστα ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι ") ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμα- 

θεῖς γενομένους, κακίστους τε καὶ βλαθερωτάτους γίγνε- 

σθαι" κρίνειν γὰρ οὐκ ἐπισταμένους, ἃ δεῖ πράττειν, πολ- 

λάκις πονηροῖς ἐπιχειρεῖν πράγμασι, μεγαλείους δὲ καὶ 

σφοδροὺς ὄντας, δυςκαθέκτους τε καὶ δυςαποτρέπτους εἷ- 

ναι" διὸ πλεῖστα καὶ μέγιστα κακὰ ἐργάζονται. 5. Τοὺς 

δ᾽ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας, καὶ νομίζοντας οὐδὲν 

προςδεῖσθαι παιδείας, ἐξαρκέσειν δέ σφισιν οἰομένους τὸν 

πλοῦτον πρὸς τὸ διαπράττεσθαί τε ἧ τι ἂν βούλωνται, καὶ 
τιμᾶσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐφρένον, λέγων, ὅτε μωρὸς 

μὲν εἴη, εἴ τις οἴεται μὴ μαθὼν τά τε ὠφέλιμα καὶ τὰ βλα- 
βερὰ τῶν πραγμάτων διαγνώσεσθαι, μωρὸς δ᾽, εἴ τις μὴ δια- 

γιγνώσκων μὲν ταῦτα, διὰ δὲ τὸν πλοῦτον ὅ τι ἂν βούλη- 
ται ποριζόμενος, οἴεται δυνήσεσθαι καὶ τὰ συμφέροντα 

πράττειν" ἠλίθιος δ᾽, εἴ τις μὴ δυνάμενος τὰ συμφέροντα 

πράττειν, εὖ τε πράττειν οἴεται καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον αὐτῷ 

ἢ καλῶς ἢ ἱκανῶς παρεσκευάσθαι" ἠλίθιος δὲ καί, εἴ τις 

οἴεται διὰ τὸν πλοῦτον, μηδὲν ἐπιστάμενος, δόξειν τι ἀγα- 

θὸς εἷναι, ἢ μηδὲν ἀγαθὸς εἷναι δοκῶν εὐδοκιμήσειν. 



ΖΎΓΦ "νυν 

ΠΣΠΑΡΤΒ ΙΝ ΤΕΣ, 

ΒΌΜΜΛΑΕΥ. 

ΤῊΣ βῴχπο δυυθοξ οοηξπαρα, ἀπά ΕἰἸαεγαςθα 5:}}} πιείμοσ ὉῪ ἴῃ σαβο οἵ 
Ἑπενάδοπιῦβ, αὶ γουπρ τοῦπ γ0 ἴαποῖθὰ Ηἰτηβοὶ [ὰΓ βαροσίοσ ἴῃ ννϊβάοσα 
κηὰ δοασυϊγοτηθηΐβ ἴο Αἱ οἴ οτβ οὔ [6 βαιθ απὸ υνῖ τὴ ΒΒ ῖ, βοσγαῖεβ, 
ἴα τ σσυγβο οὗ ἃ σον ογβαϊίου τυ ττἢ Ὠΐπι, ΘΟ ρ 615 ̓ ΐπι ἴο οοτιθ58 5 ἧστιο- 
γβῆσο οἵ {6 νοῦν εἰΐηρσβ οα ἴθ 6 Κηουεοᾶσο οἵ νυ ϊοι δ μβαὰ ῥγονϊοαβὶν 
υτἀφὰ πἰτωβοὶ δὸ τησςῖι. 

1. Τοῖς δὲ νομίζουσι παιδείας τε τῆς ἀρίστης τετυχηκέ- 

ναι, καὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ, ὡς προςεφέρετο, νῦν 

διηγήσομαι. Καταμαθὼν γὰρ Εὐθύδημον τὸν Καλὸν γράμ- 
ματα πολλὰ συνειλεγμένον ποιητῶν τε καὶ σοφιστῶν τῶν 
εὐδοκιμωτάτων, καὶ ἐκ τούτων ἤδη τε νομίζοντα διαφέρειν 

τῶν ἡλικιωτῶν ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ μεγάλας ἐλπίδας ἔχοντα 
πάντων διοίσειν τῷ δύνασθαι λέγειν τε καὶ πράττειν, πρῶ- 

τὸν μέν, αἰσθανόμενος αὐτὸν διὰ νεότητα οὔπω εἰς τὴν 
ἀγορὰν εἰςιόντα, εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασθαι, καθίζοντα 
εἰς ἡνιοποιεῖόν τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, εἰς τοῦτο καὶ αὖ- 
τὸς ἤει τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ τινας ἔχων. 3, Καὶ πρῶτον μὲν 
πυνθανομένου τινός, πότερον Θεμιστοκλῆς διὰ συνουσίαν 

τινὸς τῶν σοφῶν, ἢ φύσει τοσοῦτον διήνεγκε τῶν πολιτῶν, 

ὥςτε πρὸς ἐκεῖνον ἀποῦλέπειν τὴν πόλιν, ὁπότε σπουδαίου 
ἀνδρὸς δεηθείη, ὁ Σωκράτης βουλόμενος κινεῖν τὸν Ἐὐθύ- 
ὅημον, εὔηθες ἔφη εἶναι τὸ οἴεσθαι, τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας 
τέχνας μὴ γίγνεσθαι σπουδαίους ἄνευ διδασκάλων ἱκανῶν, 
τὸ δὲ προεστάναι πόλεως, πάντων ἔργων μέγιστον ὄν, ἀπὸ 

ταὐτομάτου παραγίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις. 3. Πάλιν δέ 
ποτε παρόντος τοῦ Εὐθυδήμου, ὁρῶν αὑτὸν ἀποχωροῦντα 
τῆς συνεδρίας, καὶ φυλαττόμενον, μὴ δόξῃ τὸν Σωκράτην 

ϑαυμάζειν ἐπὶ σοφίᾳ, Ὅτι μέν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Ἐξ ὑθύδημος 
οὑτοσὶ ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος, τῆς πόλεως λόγον περί τινος 
προτιθείσης, οὐκ ἀφέξεται τοῦ συμδουλεύειν, εὔδηλόν ἐστιν 

ἐξ ὧν ἐπιτηδεύει " δοκεῖ δέ μοι καλὸν προοίμιον τῶν δημη- 
γοριῶν παρασκευάσασθαι, φυλαττόμενος, μὴ δόξῃ μανθάνειν 
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τι παρά του" δῆλον γάρ, ὅτι λέγειν ἀρχόμενος ὧδε προοι- 
μιάσεται" 4. ἸΤαρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ ἄνδρες ᾽Αθη- 
ναῖοι, οὐδὲν ἔμαθον, οὐδ᾽ ἀκούων τινὰς εἶναι λέγειν τε καὶ 

πράττειν ἱκανούς, ἐζήτησα τούτοις ἐντυχεῖν, οὐδ᾽ ἐπεμελή- 

θην τοῦ διδάσκαλόν μοί τινα γενέσθαι τῶν ἐπισταμένων, 

ἀλλὰ καὶ τἀναντία διατετέλεκα γὰρ φεύγων οὐ μόνον τὸ 

μανθάνειν τι παρά τινος, ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι ὕμως δὲ ὅ τι 

ἂν ἀπὸ ταὐτομάτου ἐπίῃ μοι, συμθουλεύσω ὑμῖν. 5. “Ἀρ- 

μόσειε δ᾽ ἂν οὕτω προοιμιάζεσθαι καὶ τοῖς βουλομένοις παρὰ 

τῆς πόλεως ἰατρικὸν ἔργον λαθεῖν " ἐπιτήδειόν γ᾽ ἂν αὐτοῖς 

εἴη, τοῦ λόγου ἄρχεσθαι ἐντεῦθεν - ἸΤαρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώ- 
ποτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἔμαθον, οὐδ᾽ 

ἐζήτησα διδάσκαλον ἐμαυτῷ γενέσθαι τῶν ἰατρῶν οὐδένα" 

διατετέλεκα γὰρ φυλαττόμενος οὐ μόνον τὸ μαθεῖν τι παρὰ 

τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι μεμαθηκέναι τὴν τέχνην 

ταύτην " ὅμως δέ μοι τὸ ἰατρικὸν ἔργον δότε " πειράσομαι 

γὰρ ἐν ὑμῖν ἀποκινδυνεύων μανθάνειν. Πάντες οὖν οἱ 

παρόντες ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ προοιμίῳ. 6. ᾿Επεὶ δὲ φανερὸς 

ἦν ὁ Ἑὐὐθύδημος ἤδη μέν, οἷς ὁ Σωκράτης λέγοι, προςέχων, 
ἔτι δὲ φυλαττόμενος αὐτός τι φθέγγεσθαι, καὶ νομίζων τῇ 

σιωπῇ σωφροσύνης δόξαν περιθάλλεσθαι, τότε ὁ Σωκράτης, 

βουλόμενος αὐτὸν παῦσαι τούτου, Θαυμαστὸν γάρ, ἔφη, τί 

ποτε οἱ βουλόμενοι κιθαρίζειν, ἢ αὐλεῖν, ἢ ἱππεύειν, ἢ ἄλλο 

τι τῶν τοιούτων ἱκανοὶ γενέσθαι, πειρῶνται ὡς συνεχέστα- 

τὰ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται δυνατοὶ γενέσθαι, καὶ οὐ καθ᾽ 

ἑαυτούς, ἀλλὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις δοκοῦσιν εἶναι, πάντα 

ποιοῦντες καὶ ὑπομένοντες, ἕνεκα τοῦ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐκεί- 
νων γνώμης ποιεῖν, ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἀξιόλογοι γενόμενοι 

τῶν δὲ βουλομένων δυνατῶν γενέσθαι λέγειν τε Καὶ πράτ- 

τειν τὰ πολιτικά, νομίζουσί τινες ἄνευ παρασκευῆς καὶ ἐπι- 

μελείας αὐτόματοι ἐξαίφνης δυνατοὶ ταῦτα ποιεῖν ἔσεσθαι. 

Ἴ. Καίτοι γε τοσούτῳ ταῦτα ἐκείνων δυςκατεργαστότερα 

φαίνεται, ὕσῳ περ πλειόνων περὶ ταῦτα πραγματευομένων, 

ἐλάττους οἱ κατεργαζόμενοι γίγνονται" δῆλον οὖν, ὅτε καὶ 

ἐπιμελείας δέονται πλείονος καὶ ἰσχυροτέρας οἱ τούτων 



ΞΟ πᾳ υ- ὙΠ ΡΉΑΨ-Ὑ"ὉὍΌ- 

ΓΝ. 2. δ 11] ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΑ. 109 

ἐφιέμενοι, ἢ οἱ ἐκείνων. 8. Κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν, ἀκούον- 
τος Εὐθυδήμου, τοιούτους λόγους ἔλεγε Σωκράτης " ὡς δ' 
ἦσθετο αὐτὸν ἑτοιμότερον ὑπομένοντα, ὅτε διαλέγοιτο, καὶ 
προθυμότερον ἀκούοντα, μόνος ἦλθεν εἰς τὸ ἡνιοποιεῖον " 
παρακαθεζομένου δ᾽ αὑτῷ τοῦ Εὐθυδήμου, Ἐῤπέ μοι, ἔφη, 

ὦ Εὐθύδημε, τῷ ὄντι, ὥςπερ ἐγὼ ἀκούω, πολλὰ γράμματα 
συνῆχας τῶν λεγομένων σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέναι; Νὴ 
τὸν Δῦ, ἔφη, ὦ Σώκρατες καὶ ἔτι γε συνάγω, ἕως ἂν κτή- 
σωμαι, ὡς ἂν δύνωμαι, πλεῖστα. 9. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη ὁ 

Σωκράτης, ἄγαμαί γέ σου, διότι οὐκ ἀργυρίου καὶ χρυσίου 

προείλου ϑησαυροὺς κεκτῆσθαι μᾶλλον, ἢ σοφίας " δῆλον 
γάρ, ὅτι νομίζεις ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐδὲν βελτίους ποι- 

εῖν τοὺς ἀνθρώπους, τὰς δὲ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας 

ἀρετῇ πλουτίζειν τοὺς κεκτημένους. Καὶ ὁ Εῤδύδημος 
ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα, νομίζων δοκεῖν τῷ Σωκράτει ὀρθῶς 

μετιέναι τὴν σοφίαν. 10. Ὁ δὲ καταμαθὼν αὐτὸν ἡσθέντα 
τῷ ἐπαίνῳ τούτῳ, Τί δὲ δὴ βουλόμενος ἀγαθὸς γενέσθαι, 

ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, συλλέγεις τὰ γράμματα; ᾿Επεὶ δὲ διεσι- 
ώπησεν ὁ ἘΡθύδημος, σκοπῶν ὅ τι ἀποκρίναιτο, πάλεν ὁ 
Σωκράτης, Ἄρα μὴ ἰατρός ; ἔφη " πολλὰ γὰρ καὶ ἰατρῶν 

ἐστι συγγράμματα. Καὶ ὁ Ἐῤθύδημος, Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ 
ἔγωγε. ᾿Αλλὰ μὴ ἀρχιτέκτων βούλει γενέσθαι ; γνωμονι- 
κοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ τοῦτο δεῖ. Οὔκουν ἔγωγ᾽, ἔφη. ᾿Αλλὰ 

μὴ γεωμέτρης ἐπιθυμεῖς, ἔφη, γενέσθαι ἀγαθός, ὥςπερ ὁ 

Θεόδωρος; Οὐδὲ γεωμέτρης, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ ἀστρολόγος, 
ἔφη, βούλει γενέσθαι; 'Ὡς δὲ καὶ τοῦτο ἠρνεῖτο, ᾿Αλλὰ 
μὴ ῥαψῳδός ; ἔφη" καὶ γὰρ τὰ 'Ομήρου σέ φασιν ἔπη πάντα 
κεκτῆσθαι. Μὰ Δῦ᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη" τοὺς γάρ τοι ῥαψῳ. 

δοὺς οἷδα τὰ μὲν ἔπη ἀκριδοῦντας, αὑτοὺς δὲ πάνυ ἡλιθί- 

ους ὄντας. 11. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" Οὐ δήπου, ὦ Εὐθύ- 
δημε, ταύτης τῆς ἀρετῆς ἐφίεσαι, δι᾿ ἣν ἄνθρωποι πολιτικοὶ 

γίγνονται, καὶ οἰκονομικοί, καὶ ἄρχειν ἱκανοί, καὶ ὠφέλιμοι 
τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ ἑαυτοῖς, Καὶ ὁ Εὐθύδημος, 

Σφόδρα γ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες ταύτης τῆς ἀρετῆς δέομαι 

Νὴ ΔΙ, ἔφη ὁ Σωκράτης, τῆς καλλίστης ἀρετῆς καὶ μεγί- 
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στης ἐφίεσα: τέχνης " ἔστι γὰρ τῶν βασιλέων αὕτη, καὶ 
καλεῖται βασιλική ἀτάρ, ἔφη, κατανενόηκας, εἰ οἷόν τ᾽ 

ἐστί, μὴ ὄντα δίκαιον, ἀγαθὸν ταῦτα γενέσθαι; Καὶ μάλα, 

ἔφη, καὶ οὐχ οἷόν τέ γε ἄνευ δικαιοσύνης ἀγαθὸν πολίτην 

γενέσθαι. 12. Τί οὖν; ἔφη, σὺ δὴ τοῦτο κατείργασαι; 
Οἷμαί γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐδενὸς ἂν ἦττον φανῆναι δί 
καιος. ἾΔρ’ οὖν, ἔφη, τῶν δικαίων ἐστὶν ἔργα, ὥςπερ τῶν 

τεκτόνων; Ἔστι μέντοι, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὗν, ἔφη, ὥςπερ οἱ 
τέκτονες ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν ἔργα ἐπιδεῖξαι, οὕτως οἱ δίκαιοι 

τὰ ἑαυτῶν ἔχοιεν ἂν διεξηγήσασθαι; Μὴ οὖν, ἔφη ὁ Ἐϊὺ- 
θύδημος, οὐ δύναμαι ἐγὼ τὰ τῆς δικαιοσύνης ἔργα ἐξηγή- 

σασθαι; καὶ νὴ Δί᾽ ἔγωγε τὰ τῆς ἀδικίας - ἐπεὶ οὐκ ὀλίγα 

ἐστὶ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τοιαῦτα ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν. 

18. Βούλει οὗν, ἔφη ὁ Σωκράτης, γράψωμεν ἐνταυθοῖ μὲν 

Δ, ἐνταυθοῖ δὲ Α ; εἶτα ὅ τι μὲν ἂν δοκῇ ἡμῖν τῆς δικαιο- 

σύνης ἔργον εἶναι, πρὸς τὸ Δ τιθῶμεν, ὅ τι δ᾽ ἂν τῆς ἀδι- 
κίας, πρὸς τὸ ἃ; ἘΠ τί σοι δοκεῖ, ἔφη, προςδεῖν τούτων, 

ποίει ταῦτα. 14. Καὶ ὁ Σωκράτης γράψας, ὥςπερ εἶπεν, 

Οὐκοῦν, ἔφη, ἔστιν ἐν ἀνθρώποις τὸ ψεύδεσθαι; "Ἔστι 
μέντοι, ἔφη. Ποτέρωσε οὖν, ἔφη, ϑῶμεν τοῦτο; Δῆλον 

ἔφη, ὅτι πρὸς τὴν ἀδικίαν. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ τὸ ἐξαπατᾶτ 

ἔστι; Καὶ μάλα, ἔφη. Τοῦτο οὖν ποτέρωσε ϑῶμεν ; ἹἸΚαὶ 

τοῦτο δῆλον ὅτι, ἔφη, πρὸς τὴν ἀδικίαν. Τί δέ; τὸ κα- 

κουργεῖν ; Καὶ τοῦτο, ἔφη. 'Τὸ δὲ ἀνδραποδίζεσθαι; Καὶ 

τοῦτο. Πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ οὐδὲν ἡμῖν τούτων κείσε- 

ται, ὦ Ἐὐθύδημε; Δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ἔφη. 1δ. Τί δ᾽; 

ἐάν τις στρατηγὸς αἱρεθείς, ἄδικόν τε καὶ ἔχθραν πόλιν 
ἐξανδραποδίσηται, φήσομεν τοῦτον ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα, ἔφη. 

Δίκαια δὲ ποιεῖν οὐ φήσομεν; Καὶ μάλα. Τί δ᾽; ἐὰν 

ἐξαπατᾷ πολεμῶν αὐτοῖς; Δίκαιον, ἔφη, καὶ τοῦτο. Ἐὰν 

δὲ κλέπτῃ τε καὶ ἁρπάζῃ τὰ τούτων, οὐ δίκαια ποιῆσεε; 

Καὶ μάλα, ἔφη - ἀλλ᾽ ἐγώ σε τὸ πρῶτον ὑπελάμβανον πρὸς 

τοὺς φίλους μόνον ταῦτα ἐρωτᾶν. Οὐκοῦν, ἔφη, ὅσα πρὸς 

τῇ ἀδικίᾳ ἐθήκαμεν, πάντα καὶ πρὸς τῇ δικαιοσύνῃ ϑετέον 

ὧν εἴη; "Ἑοικεν, ἔφη. 10. Βούλει οὗν, ἔφη, ταῦτα οὕτω 

ΨΨΙΕ ΨΥ 
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ϑέντες, διορισώμεθα πάλιν, πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους δί- 
καιον εἶναι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, πρὸς δὲ τοὺς φίλους ἄδικον, 

ἀλλὰ δεῖν πρός γε τούτους ὡς ἁπλούστατον εἶναι; Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. 17. Τί οὖν ; ἔφη ὁ Σωκράτης 
ἐάν τις στρατηγὸς ὁρῶν ἀθύμως ἔχον τὸ στράτευμα, ψευ 

σάμενος φήσῃ συμμάχους προςιέναι, καὶ τῷ ψεύδει τούτῳ 
παύσῃ τὰς ἀθυμίας τοῦ στρατεύματος, ποτέρωθ: τὴν ἀπά 
τὴν ταύτην ϑήσομεν;; Δοκεῖ μοι, ἔφη, πρὸς τὴν δικαιοσύ 

νην. ᾿Ἐὰν δέ τις υἱὸν ἑαυτοῦ δεόμενον φαρμακείας, και 
μὴ προςιέμενον φάρμακον, ἐξαπατήσας, ὡς σιτίον τὸ φάρ- 

μακον δῷ, καὶ τῷ ψεύδει χρησάμενος οὕτως ὑγιᾶ ποιήσῃ, 
ταύτην αὖ τὴν ἀπάτην ποῖ ϑετέον; Δοκεῖ μοι, ἔφη, καὶ 
ταύτην εἰς τὸ αὐτό. Ὑί δ᾽; ἐάν τις, ἐν ἀθυμίᾳ ὄντος φί- 

λου, δείσας μὴ διαχρήσηται ἑαυτόν, κλέψῃ ἢ ἁρπάσῃ ἢ ξίφος 

ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, τοῦτο αὖ ποτέρωσε ϑετέον; Καὶ τοῦ- 
τὸ νὴ Δί᾽, ἔφη, πρὸς τὴν δικαιοσύνην. 18, Λέγεις, ἔφη, σὺ 

οὐδὲ πρὸς τοὺς φίλους ἅπαντα δεῖν ἁπλοίζεσθαι; Μὰ Δῦ 

οὐ δῆτα, ἔφη ἀλλὰ μετατίθεμαι τὰ εἰρημένα, εἴπερ ἔξεστι. 

Δεῖ γέ τοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξεῖναι πολὺ μᾶλλον, ἢ μὴ 
ὀρθῶς τιθέναι. 19. Τῶν δὲ δὴ τοὺς φίλους ἐξαπατώντων 

ἐπὶ βλάδῃ, ἵνα μηδὲ τοῦτο παραλίπωμεν ἄσκεπτον, πότερος 
ἀδικώτερός ἐστιν, ὁ ἑκών, ἢ ὁ ἄκων; ᾿᾽Λλλ᾽, ὦ Σώκρατες, 

οὐκέτε μὲν ἔγωγε πιστεύω, οἷς ἀποκρίνομαι" καὶ γὰρ τὰ 
πρόσθεν πάντα νῦν ἄλλως ἔχειν δοκεῖ μοι, ἢ ὡς ἐγὼ τότε 

ᾧφόμην " ὅμως δὲ εἰρήσθω μοι ἀδικώτερον εἶναι τὸν ἑκόντα 
ψευδόμενον τοῦ ἄκοντος. 90, Δοκεῖ δέ σοι μάθησις καὶ 

ἐπιστήμη τοῦ δικαίου εἶναι, ὥςπερ τῶν γραβιμάτων ; "Ἔμοι- 
γέ. ἸΠότερον δὲ γραμματικώτερον κρίνεις, ὃς ἂν ἑκὼν μὴ 

ὀρθῶς γράψῃ καὶ ἀναγιγνώσκῃ, ἢ ὃς ἂν ἄκων; Ὃς ἂν 

ἑκών, ἔγωγε" δύναιτο γὰρ ἄν, ὁπότε βούλοιτο, καὶ ὀρθῶς 
αὑτὰ ποιεῖν, Οὐκοῦν ὁ μὲν ἑκὼν μὴ ὀρθῶς γράφων γραμ- 
ματικὸς ἂν εἴη, ὁ δὲ ἄκων, ἀγράμματος; Πῶς γὰρ οὔ ; "Τὰ 

δίκαια δὲ πότερον ὁ ἑκὼν ψευδόμενος καὶ ἐξαπατῶν οἶδεν, 
ἢ ὁ ἄκων; Δῆλον, ὅτι ὁ ἑκών. Οὐκοῦν γραμματικώτεμον 

μὲν τὸν ἐπιστάμενον γράμματα τοῦ μὴ ἐπισταμένου φὴς 
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εἷναι; Ναί. Δικαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίκαια 

τοῦ μὴ ἐπισταμένου; Φαίνομαι: δοκῶ δέ μοι καὶ ταῦτα, 

οὐκ οἵδ᾽ ὅπως, λέγειν. 31. Τί δὲ δή, ὃς ἂν βουλόμενος 

τἀληθῆ λέγειν, μηδέποτε τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγῃ, 
ἀλλ᾽ ὁδόν τε φράζων τὴν αὐτήν, τοτὲ μὲν πρὸς ἕω, τοτὲ δὲ 

πρὸς ἑσπέραν φράζῃ, καὶ λογισμὸν ἀποφαινόμενος τὸν αὖ- 
τόν, τοτὲ μὲν πλείω, τοτὲ δ᾽ ἐλάττω ἀποφαίνηται, τί σοι 

δοκεῖ ὃ τοιοῦτος; Δῆλος νὴ Δί᾽ εἶναι, ὅτι, ἃ ᾧετο εἰδέναι, 

οὐκ οἷδεν. 32. Οἶσθα δέ τινας ἀνδραποδώδεις καλουμέ- 
γους; ἜἜγωγε. Πότερον διὰ σοφίᾶν, ἢ δι’ ἀμαθίων; Δῆ- 

λον, ὅτι δι᾽ ἀμαθίαν. ᾿Δρ᾽ οὖν διὰ τὴν. τοῦ χαλκεύειν ἀμα- 

θίαν τοῦ ὀνόματος τούτου τυγχάνουσιν; Οὐ δῆτα. ᾿Αλλ’ 

ἄρα διὰ τὴν τοῦ τεκταΐνεσθαι ; Οὐδὲ διὰ ταύτην. ᾿Αλλὰ 

διὰ τὴν τοῦ σκυτεύειν; Οὐδὲ δι’ ἕν τούτων, ἔφη, ἀλλὰ 
καὶ τοὐναντίον " οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν γε τὰ τοιαῦτα ἐπι- 

σταμένων ἀνδραποδώδεις εἰσίν. Δρ᾽ οὖν τῶν τὰ καλὰ καὶ 

ἀγαθὰ καὶ δίκαια μὴ εἰδότων τὸ ὄνομα τοῦτ᾽ ἐστίν; "Ἔμοι- 

γε δοκεῖ, ἔφη. 38. Οὐκοῦν δεῖ παντὶ τρόπῳ διατειναμένους 

φεύγειν, ὅπως μὴ ἀνδράποδα ὦμεν. ᾿Αλλὰ νὴ τοὺς ϑεούς, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, πάνυ ᾧμην φιλοσοφεῖν φιλοσοφίαν, δι᾽ 

ἧς ἂν μάλιστα ἐνόμιζον παιδευθῆναι τὰ προςήκοντα ἀνδρὶ 

καλοκἀγαθίας ὀρεγομένῳ" νῦν δὲ πῶς οἴει με ἀθύμως ἔχειν, 

ὁρῶντα ἐμαυτὸν διὰ μὲν τὰ προπεπονημένα οὐδὲ τὸ ἐρωτώ- 

μενον ἀποκρίνεσθαι δυνάμενον, ὑπὲρ ὧν μάλιστα χρὴ εἰδέ- 

γαι, ἄλλην δὲ ὁδὸν οὐδεμίαν ἔχοντα, ἣν ἂν “πορευόμενος 

βελτίων γενοίμην; 34. Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, 

ὦ Ἐῤθύδημε, εἰς Δελφοὺς δὲ ἤδη πώποτε ἀφίκου; ἹΚαὶ δίς 
γε νὴ Δία, ἔφη. ἹΚατέμαθες οὖν πρὸς τῷ ναῷ ποῦ γεγραμ- 

μένον τό ΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ; Ἔγωγε. Πότερον οὖν οὐ- 
δέν σοι τοῦ γράμματος ἐμέλησεν, ἢ προςέσχες τε καὶ ἐπε- 

χείρησας σαυτὸν ἐπισκοπεῖν, ὕςτις εἴης; Μὰ Δί οὐ δῆτα, 

ἔφη " καὶ γὰρ δὴ πάνυ τοῦτό γε ᾧμην εἰδέναι" σχολῇ γὰρ 

ἂν ἄλλο τι ἤδειν, εἴγε μηδ᾽ ἐμαυτὸν ἐγίγνωσκον. 38. 

Πότερα δέ σοι δοκεῖ γιγνώσκειν ἑαυτόν, ὕςτις τοὔνομα τὸ 

ἑαυτου μόνον οἷδεν, ἢ ὅςτις, ὥςπερ οἱ τοὺς ἵππους ὠνούμε- 
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νοι οὐ πρότερον οἴονται γιγνώσκειν, ὃν ἂν βούλωνται γνῶ- 
ναι, πρὶν ἂν ἐπισκέψωνται, πότερον εὐπειθῆς ἐστιν, ἢ δυς- 
πειθής, καὶ πότερον ἰσχυρός ἐστιν, ἢ ἀσθενῆς, καὶ πότερον 

ταχύς, ἢ βραδύς, καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν τοῦ ἵππου χρείαν 

ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια ὕπως ἔχει, οὕτως, ὁ ἑαυτὸν 

ἐπισκεψάμενος, ὁποῖός ἐστι πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν, 

ἔγνωκε τὴν αὑτοῦ δύναμιν; Οὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ 
μὴ εἰδὼς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἀγνοεῖν ἑαυτόν. 36. Ἐκεῖνο 

δὲ οὐ φανερόν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτούς, πλεῖστα 

ἀγαθὰ πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν, 

πλεῖστα κακά ; οἱ μὲν γὰρ εἰδότες ἑαυτούς, τά τε ἐπιτήδεια 

ἑαυτοῖς ἴσασι, καὶ διαγιγνώσκουσιν, ἅ τε δύνανται, καὶ ἃ 

μή" καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες, πορίζονταί τε ὧν 

δέονται, καὶ εὖ πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ ἐπίστανται ἀπεχόμε- 
γοι, ἀναμάρτητοι γίγνονται, καὶ διαφεύγουσι τὸ κακῶς 

πράττειν - διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δυνά- 

μενοι δοκιμάζειν, καὶ διὰ τῆς τῶν ἄλλων χρείας τά τε 

ἀγαθὰ πορίζονται, καὶ τὰ κακὰ φυλάττονται. 37. Οἱ δὲ μὴ 
εἰδότες, ἀλλὰ διεψευσμένοι τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως, πρός τε 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τἄλλα ἀνθρώπινα πράγματα 

ὁμοίως διάκεινται - καὶ οὔτε ὧν δέονται ἴσασιν, οὔτε ὅ τι 
'πράττουσιν, οὔτε οἷς χρῶνται, ἀλλὰ πάντων τούτων δια- 

μαρτάνοντες, τῶν τε ἀγαθῶν ἀποτυγχάνουσι, καὶ τοῖς κα- 

κοῖς περιπίπτουσι. 38. Καὶ οἱ μὲν εἰδότες ὅ τι ποιοῦσιν, 

ἐπιτυγχάνοντες ὧν πράττουσιν, εὔδοξοί τε καὶ τίμιοι γίγ- 

νονται" καὶ οἵ τε ὕμοιοι τούτοις ἡδέως χρῶνται, οἵ τε ἀπο- 

τυγχάνοντες τῶν πραγμάτων ἐπιθυμοῦσι τούτους ὑπὲρ αὖ- 

τῶν βουλεύεσθαι, καὶ προΐϊστασθαΐ τε ἑαυτῶν τούτους, καὶ 

τὰς ἐλπίδας τῶν ἀγαθῶν ἐν τούτοις ἔχουσι, καὶ διὰ πάντα 

ταῦτα πάντων μάλιστα τούτους ἀγαπῶσιν. 39. Οἱ δὲ μὴ 

εἰδότες ὅ τι ποιοῦσι, κακῶς δὲ αἱρούμενοι, καὶ οἷς ἂν ἐπι- 

χειρήσωσιν ἀποτυγχάνοντες, οὐ μόνον ἐν αὐτοῖς τούτοις 

ζημιοῦνταί τε καὶ κολάζονται, ἀλλὰ καὶ ἀδοξοῦσι διὰ ταῦ- 

τα, καὶ καταγέλαστοι γίγνονται, καὶ καταφρονούμενοι, καὶ 

ἀτιμαζόμενοι ζῶσιν" ὁρᾷς δὲ καὶ τῶν πόλεων ὅτι ὅσαι ἂν 
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ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν κρείττοσι πολεμήσωσιν, 

αἱ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, αἱ δ᾽ ἐξ ἐλευθέρων δοῦλαι. 

80. Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Ὡς πάνυ μοι δοκοῦν, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, περὶ πολλοῦ ποιητέον εἷναι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, 

οὕτως ἴσθι" ὁπόθεν δὲ χρὴ ἄρξασθαι ἐπισκοπεῖν ἑαυτόν, 

τοῦτο πρὸς σὲ ἀποθλέπω εἴ μοι ἐθελήσαις ἂν ἐξηγήσασθαι. 

81. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ 

ὁποῖά ἐστι, πάντως που γιγνώσκεις. Νὴ Δί᾽, ἔφη" εἰ γὰρ 

μηδὲ ταῦτα οἶδα, καὶ τῶν ἀνδραπόδων φαυλότερος ἂν εἴην. 

Ἴθι δῆ, ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξήγησαι αὐτά. ᾿Αλλ’ οὐ χαλεπόν, 

ἔφη πρῶτον μὲν γάρ, αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν ἀγαθὸν εἷναι νο- 

μίζω, τὸ δὲ νοσεῖν, κακόν" ἔπειτα τὰ αἴτια ἑκατέρου αὖ- 

τῶν, καὶ ποτά, καὶ βρωτά, καὶ ἐπιτηδεύματα, τὰ μὲν πρὸς 

τὸ ὑγιαίνειν φέροντα, ἀγαθά, τὰ δὲ πρὸς τὸ νοσεῖν, κακά. 

82. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ νοσεῖν, ὅταν μὲν 

ἀγαθοῦ τινος αἴτια γίγνηται, ἀγαθὰ ἂν εἴη, ὅταν δὲ κακοῦ, 

κακά. Πότε δ᾽ ἄν, ἔφη, τὸ μὲν ὑγιαίνειν κακοῦ αἴτιον γέ- 

νοιτο, τὸ δὲ νοσεῖν, ἀγαθοῦ; Ὅταν νὴ Δί᾽, ἔφη, στρατείας 

τε αἰσχρᾶς, καὶ ναυτιλίας βλαθερᾶς, καὶ ἄλλων πολλῶν 

τοιούτων οἱ μὲν διὰ ῥώμην μετασχόντες ἀπόλωνται, οἱ δὲ 
δι’ ἀσθένειαν ἀπολειφθέντες σωθῶσιν. ᾿Αληθῆ λέγεις " 

ἀλλ᾽ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ τῶν ὠφελίμων οἱ μὲν διὰ ῥώμην 

μετέχουσιν, οἱ δὲ δι’ ἀσθένειαν ἀπολείπονται. Ταῦτα οὖν, 

ἔφη, ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα, ποτὲ δὲ βλάπτοντα μᾶλλον ἀγα- 

θὰ ἢ κακά ἐστιν; Οὐδὲν μὰ Δία φαίνεται, κατά γε τοῦτον 

τὸν λόγον. 38. ᾿Αλλ’ ἥ γέ τοι σοφία, ὦ Σώκρατες, ἀναμ- 

φισθητήτως ἀγαθόν ἐστιν" ποῖον γὰρ ἄν τις πῤῥᾶγμα οὐ 

βέλτιον πράττοι σοφὸς ὦν, ἢ ἀμαθής; Τί δαί; τὸν Δαΐ- 

δαλον, ἔφη, οὐις ἀκήκοας, ὅτε ληφθεὶς ὑπὸ Μίνω διὰ τὴν 

σοφίαν, ἠναγκάζετο ἐκείνῳ δουλεύειν, καὶ τῆς τε πατρίδος 

ὅμα καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐστερήθη, καὶ ἐπιχειρῶν ἀποδιδρά- 

σκειν μετὰ τοῦ υἱοῦ, τόν τε παῖδα ἀπώλεσε, καὶ αὐτὸς οὐκ 

ἠδυνήθη σωθῆναι, ἀλλ᾽ ἀπενεχθεὶς εἰς τοὺς βαρθάρους, πά- 

λιν ἐκεῖ ἐδούλευεν ; Λέγεται νὴ Δί᾽, ἔφη, ταῦτα. ὙΨῬὰ δὲ 

Παλαμήδους οὐκ ἀκήκοας πάθη; τοῦτον γὰρ δὴ πάντες 

“ΎΎΊἸντοκωμμμϑϑϑϑϑμνμννΝννννννν... Ὁ νυ, νειν. 
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ὑμνοῦσιν, ὡς διὰ σοφίαν φθονηθεὶς ὑπὸ -οὔ ᾽Οδυσσέως 
ἀπόλλυΐξαι. Λέγεται καὶ ταῦτα, ἔφη. ἔΛλλους δὲ πόσους 

οἴει διὰ σοφίαν ἀναρπάστους πρὸς βασιλέα γεγονέναι, καὶ 
ἐκεῖ δουλεύειν; 34. Κινδυνεύει, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀναμ- 
φιλογώτατον ἀγαθὸν εἶναι τὸ εὐδαιμονεῖν. Ἐ γε μή τις 
αὐτό, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἐξ ἀμφιλόγων ἀγαθῶν συντιθείη. 
Τί δ' ἄν, ἔφη, τῶν εὐδαιμονικῶν ἀμφίλογον εἴη; Οὐδέν, 
ἔφη, εἴγε μὴ προςθήσομεν αὐτῷ κάλλος, ἢ ἰσχύν, ἢ πλοῦ- 
τον, ἢ δόξαν, ἢ καί τι ἄλλο τῶν τοιούτων. ᾿Αλλὰ νὴ Δία 
προςθήσομεν, ἔφη" πῶς γὰρ ἄν τις ἄνευ τούτων εὐδαιμο- 
γνοίη; 35. Νὴ Δί᾽, ἔφη, προςθήσομεν ἄρα, ἐξ ὧν πολλὰ καὶ 

χαλεπὰ συμβαίνει τοῖς ἀνθρώποις - πολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ 

κάλλος διαφθείρονται, πολλοὶ δὲ διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν 

ἔργοις ἐπιχειροῦντες, οὐ μικροῖς κακοῖς περιπίπτουσι, πολ- 

λοὶ δὲ διὰ τὸν πλοῦτον διαθρνπτόμενοί τε καὶ ἐπιθουλευό- 
ἀξνοι ἀπόλλυνται, πολλοὶ δὲ διὰ δόξαν καὶ πολιτικὴν δύ- 
ναμιν μεγάλα κακὰ πεπόνθασιν. 36. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἴγε 
μηδὲ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπαινῶν ὀρθῶς λέγω, ὁμολογῶ μηδὲ ὅ 
τι πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὔχεσθαι χρή εἰδέναι. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέ- 

ναι, οὐδ᾽ ἔσκεψαι" ἐπεὶ δὲ πόλεως δημοκρατουμένης παρα- 
σκευάζει προεστάναι, δῆλον, ὅτι δημοκρατίαν γε οἶσθα τί 
ἐστι. Πάντως δήπου, ἔφη. 317. Δοκεῖ οὖν σοι δυνατὸν 

εἶναι δημοκρατίαν εἰδέναι, μὴ εἰδότα δῆμον; Μὰ Δῦ οὐκ 
ἔμοιγε. Καὶ τί νομίζεις δῆμον εἶναι; "Τοὺς πένητας τῶν 

πολιτῶν ἔγωγε. Καὶ τοὺς πένητας ἄρα οἷσθα; Πῶς γὰρ 
οὔ, 'Λρ' οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἶσθα; Οὐδέν γε ἧττον 
ἢ καὶ τοὺς πένητας. Ποίους δὲ πένητας, καὶ ποίους πλου- 

σίους καλεῖς; Τοὺς μέν, οἶμαι, μὴ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ 

τελεῖν, πένητας, τοὺς δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν, πλουσίους. 

38, Καταμεμάθηκας οὖν, ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλίγα ἔχου- 
σιν οὐ μόνον ἀρκεῖ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ περιποιοῦνται ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν, ἐνίοις δὲ πάνυ πολλὰ οὐχ ἱκανά ἐστι; Καὶ νὴ Δί", 

ἔφη ὁ Ἐὐθύδημος, (ὀρθῶς γάρ με ἀναμιμνήσκεις,) οἶδα γὰρ 
καὶ τυράννους τινάς, οἵ δι᾽ ἔνδειαν, ὥςπερ οἱ ἀπορώτατοι, 
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ἀναγκάζονται ἀδικεῖν. 89. Οὔκουν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἴγε 
ταῦτα οὕτως ἔχει, τοὺς μὲν τυράννους εἰς τὸν δῆμον ϑήσο- 

μεν, τοὺς δὲ ὀλίγα κεκτημένους, ἐὰν οἰκονομικοὶ ὦσιν, εἰς 
τοὺς πλουσίους; Καὶ ὁ Ἐῤθύδημος ἔφη" ᾿Αναγκάζει μὲ 

καὶ ταῦτω ὁμολογεῖν δηλονότι ἡ ἐμὴ φαυλότης " καὶ φρον- 

τίζω, μὴ κράτιστον ἢ μοι σιγᾶν" κινδυνεύω γὰρ ἁπλῶς οὐ- 
δὲν εἰδέναι. Καὶ πάνυ ἀθύμως ἔχων ἀπῆλθε, καὶ κατα- 
φρονῆσας ἑαυτοῦ, καὶ νομίσας τῷ ὄντι ἀνδράποδον εἴναι. 

40. Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω διατεθέντων ὑπὸ Σωκρά- 
τους οὐκέτι αὐτῷ προςήεσαν, οὺς καὶ βλακωτέρους ἐνόμι- 

ζεν " ὁ δὲ Εὐθύδημος ὑπέλαθεν οὐκ ἂν ἄλλως ἀνὴρ ἀξιόλο- 

γος γενέσθαι, εἰ μὴ ὅτι μάλιστα Σωκράτει συνείη" καὶ οὐῖϊ- 

ἀπελείπετο ἔτι αὐτοῦ, εἰ μή τι ἀναγκαῖον εἴη " ἔνια δὲ καὶ 
ἐμιμεῖτο ὧν ἐκεῖνος ἐπετήδενεν - ὃ δὲ ὡς ἔγνω αὐτὸν οὕ- 
τως ἔχοντα, ἥκιστα μὲν διετάραττεν, ἁπλούστατα δὲ καὶ 

σαφέστατα ἐξηγεῖτο, ἅ τε ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν, καὶ ἐπιτη- 

δεύειν κράτιστα εἷναι. 

ΟΥΑΙ Πα 111. 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

ῚΤ νγαὰβ ἃ βοιθᾶ γα] ἢ Ξοοταΐθβ, [παῦῷ [η6 γοῦηρ ΒΒου]ᾶ ἤδυοὺ 0 

ὑὐροᾶ ἕο ϑῆσασθ ἴῃ ῬΆΘΠΙΟ ΔΙ ΆΙΥΒ, ΟΥ̓ ἴῃ ΔῊΥ ΟἿΠΘΥ νοσδίοη ὙΠ δβοθυ θυ, 
ἘΠΕῚ] {πο ῖγ τη 5. μα Ῥθθη τηου]άθα Ὀν νἱτίαουβ Ργθοθρέβ, ἃπμα θβρϑοῖα!ν 

ὉΠῸῚ1 {ΠΟῪ μδα Ῥθθη ᾿ηβρὶγθα ἢ ΡΙοῦν τονγαγὰ [η6 βοᾶβ. ΗἨθ {πογθίουθ 

ΒΟΥΥΒ ἀητὸ ΕΣ αν ἄθσαβ, ἴῃ [6 Ῥγθβθηῦ ΟΠ Ρ’ου, ἔπαῇ [Π6 σοἂβ σοηβαϊξ [ὉΓ 

16 νγοϊίαλθ οὗ σθῃ, ἃπα ουρηῦ ὉΠπουθίοσο ἕο θ6 νγουβῃρροᾶ ὈΥῪ ἔμ θπι. 

1. Τὸ μὲν οὖν λεκτικούς, καὶ πρακτικούς, καὶ μηχανι- 
κοὺς γίγνεσθαι τους συνόντας οὐκ ἔσπευδεν, ἀλλὰ πρότε- 

ρον τούτων ᾧετο χρῆναι σωφροσύνην αὐτοῖς ἐγγενέσθαι" 

τοὺς γὰρ ἄνευ τοῦ σωφρονεῖν ταῦτα δυναμένους, ἀδικωτέ- 

ρους τε καὶ δυνατωτέρους κακουργεῖν ἐνόμιζεν εἶναι. 9. 

Πρῶτον μὲν δὴ περὶ ϑεοὺς ἐπειρᾶτο σώφρονας ποιεῖν τοὺς 

συνόντας. Λλλοι μὲν οὖν αὐτῷ πρὸς ἄλλους οὕτως ὁμι- 

λοῦντι παραγενόμενοι διηγοῦντο" ἐγὼ δέ, ὅτε πρὸς Ἑὐθύ- 

δημον τοιάδε διελέγετο, παρεγενόμην. 8. Ἐϊπέ μοι, ἔφη, 
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ὦ Εὐθύδημε, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι, ὡς ἐπιμε- 
λῶς οἱ ϑεοί, ὧν οἱ ἄνθρωποι δέονται, κατεσκευάκασι; Καὶ 

ὅς, Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἔμοιγε. ᾿Αλλ’ οἶσθά γ᾽, ἔφη, ὅτι 
πρῶτον μὲν φωτὸς δεόμεθα, ὃ ἡμῖν οἱ ϑεοὶ παρέχουσιν ; 

Νὴ Δῶ᾽ ἔφη, ὅ γ᾽ εἰ μὴ εἴχομεν, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἂν ἦμεν, 
ἕνεκά γε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἀνα- 

παύσεώς γε δεομένοις ἡμῖν νύκτα παρέχουσι, κάλλιστον 

ἀναπαυτήριον. Πάνυ γ᾽, ἔφη, καὶ τοῦτο χάριτος ἄξιον. 4. 

Οὔκουν καί, ἐπειδὴ ὁ μὲν ἥλιος φωτεινὸς ὧν τάς τε ὧρας 
τῆς ἡμέρας ἡμῖν καὶ τἄλλα πάντα σαφηνίζει, ἡ δὲ νύξ, διὰ 
τὸ σκοτεινὴ εἶναι ἀσαφεστέρα ἐστίν, ἄστρα ἐν τῇ νυκτὶ 

ἀνέφηναν, ἃ ἡμῖν τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς ἐμφανίζει, καὶ διὰ 

τοῦτο πολλά, ὧν δεόμεθα, πράττομεν. ἜἜἘστι ταῦτα, ἔφη. 
᾿Αλλὰ μὴν ἢ γε σελήνη οὐ μόνον τῆς νυκτός, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
μηνὸς τὰ μέρη φανερὰ ἡμῖν ποιεῖ. δ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Τὸ δ', ἐπεὶ τροφῆς δεόμεθα, ταύτην ἡμῖν ἐκ τῆς γῆς ἀναδι- 
δόναι, καὶ ὥρας ἁρμοττούσας πρὸς τοῦτο παρέχειν, αἵ ἡμῖν 

οὗ μόνον, ὧν δεόμεθα, πολλὰ καὶ παντοῖα παρασκευάζου 

σιν, ἀλλὰ καὶ οἷς εὐφραινόμεθα; ἹἸάνυ, ἔφη, καὶ ταῦτα 

φιλάνθρωπα. 6. Τὸ δὲ καὶ ὕδωρ ἡμῖν παρέχειν, οὕτω πολ- 

λοῦ ἄξιον, ὥςτε καὶ φυτεύειν τε καὶ συναύξειν τῇ γῇ καὶ 

ταῖς ὥραις πάντα τὰ χρήσιμα ἡμῖν, συντρέφειν δὲ καὶ αὐὖ- 
τοὺς ἡμᾶς, καὶ μιγνύμενον πᾶσι τοῖς τρέφουσιν ἡμᾶς, εὑκατ- 
ἐργαστότερά τε καὶ ὠφελιμώτερα, καὶ ἡδίω ποιεῖν αὐτά, 

καί, ἐπειδὴ πλείστου δεόμεθα τούτου, ἀφθονέστατον αὐτὸ 
παρέχειν ἡμῖν, Καὶ τοῦτο, ἔφη, προνοητικόν. Ἴ. Τὸ δὲ 

καὶ τὸ πῦρ πορίσαι ἡμῖν, ἐπίκουρον μὲν ψύχους, ἐπίκουρον 

δὲ σκότους, συνεργὸν δὲ πρὸς πᾶσαν τέχνην, καὶ πάντα, 

ὅσα ὠφελείας ἕνεκα ἄνθρωποι κατασκευάζονται ; ὡς γὰρ 
συνελόντι εἰπεῖν, οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς ἄνθρωποι 
τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων κατασκευάζονται. Ὕπερδάλ- 
λει, ἔφη, καὶ τοῦτο φι᾿.ανθρωπίᾳ. 8, Τὸ δὲ καὶ ἀέρα ἡμῖν 
ἀφθόνως οὕτω πανταχοῦ διαχῦσαι, οὐ μόνον πρόμαχον καὶ 
σύντροφον ζωῆς, ἀλλὰ καὶ πελάγη περᾶν δι' αὐτοῦ, καὶ τὰ 
ἐπιτήδεια ἄλλους ἰλλαχόθι καὶ ἐν ἀλλοδαπῇ στελλομένφυς 
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πορίζεσθαι, πῶς οὐχ ὑπὲρ λόγον ; ̓ Ανέκφραστον. Τὸ δὲ 

τὸν ἥλιον, ἐπειδὰν ἐν χειμῶνι τράπηται, προςιέναι τὰ μὲν 

ἁδρύνοντα, τὰ δὲ ξηραίνοντα, ὧν καιρὸς διελήλυθεν, καὶ 
ταῦτα διαπραξάμενον μηκέτι ἐγγυτέρω προςιέναι, ἀλλ᾽ 
ἀποτρέπεσθαιζ φυλαττόμενον, μή τι ἡμᾶς μᾶλλον τοῦ δέον- 

τος ϑερμαίνων βλάψῃ καὶ ὅταν αὖ πάλιν ἀπιὼν γένηται, 

ἔνθα καὶ ἡμῖν δῆλόν ἐστιν, ὅτι, εἰ προςωτέρω ἄπεισιν, ἀπο- 
παγησόμεθα ὑπὸ τοῦ ψύχους, πάλιν αὖ τρέπεσθαι καὶ προς- 

χωρεῖν, καὶ ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἔνθα ὧν 

μάλιστα ἡμᾶς ὠφελοίη; Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφη, καὶ ταῦτα παν- 

τάπασιν ἔοικεν ἀνθρώπων ἕνεκα γιγνόμενοις. 9. Τὸ δ᾽ αὖ, 

ἐπειδὴ καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι οὐκ ἂν ὑπενέγκαιμεν οὔτε 

τὸ καῦμα, οὔτε τὸ ψῦχος, εἰ ἐξαπίνης γίγνοιτο, οὕτω μὲν 
κατὰ μικρὸν προςιέναι τὸν ἥλιον, οὕτω δὲ κατὰ μικρὸν 

ἀπιέναι, ὥςτε λανθάνειν ἡμᾶς εἰς ἑκάτερα τὰ ἰσχυρότατα 

καθισταμένους; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη ὁ Ἐῤθύδημος, ἤδη τοῦτο 

σκοπῶ, εἰ ἄρα τί ἐστι τοῖς ϑεοῖς ἔργον, ἢ ἀνθρώπους ϑερα- 

πεύειν " ἐκεῖνο δὲ μόνον ἐμποδίζει με, ὅτι καὶ τἄλλα ζῶα 

τούτων μετέχει. 10. Οὐ γὰρ καὶ τοῦτ᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
φανερόν, ὅτι καὶ ταῦτα ἀνθρώπων ἕνεκα γίγνεταί τε καὶ 

ἀνατρέφεται; τί γὰρ ἄλλο ζῶον αἰγῶν τε καὶ ὀΐων, καὶ 

ἵππων, καὶ βοῶν, καὶ ὄνων, καὶ τῶν ἄλλων ζώων τοσαῦτα 

ἀγαθὰ ἀπολαύει, ὅσα ἄνθρωποι ; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ πλείω 

τῶν φυτῶν" τρέφονται γοῦν καὶ χρηματίζονται οὐδὲν ἦτ- 

τον ἀπὸ τούτων, ἢ ἀπ᾽ ἐκείνων - πολὺ δὲ γένος ἀνθρώπων 

τοῖς μὲν ἐκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς τροφὴν οὐ χρῶνται, ἀπὸ 

δὲ βοσκημάτων γάλακτι, καὶ τυρῷ, καὶ κρέασι τρεφόμενοι 

ζῶσι" πάντες δὲ τιθασσεύοντες καὶ δαμάζοντες τὰ χρήσιμα 

τῶν ζώων, εἴς τε πόλεμον καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ συνεργοῖς 

χρῶνται. 'Ὁμογνωμονῶ σοι καὶ τοῦτ᾽, ἔφη " ὁρῶ γὰρ αὐ- 

τῶν καὶ τὰ πολὺ ἰσχυρότερα ἡμῶν, οὕτως ὑποχείρια γιγνό- 

μενα τοῖς ἀνθρώποις, ὥςτε χρῆσθαι αὐτοῖς ὅ τι ἂν βούλων- 

ται. 11. Τὸ δ᾽, ἐπειδὴ πολλὰ μὲν καλὰ καὶ ὠφέλιμα, δια- 
φέροντα δὲ ἀλλήλων ἐστί, προςθεῖναι τοῖς ἀνθρώποις αἷσ- 

θήσεις ἁρμοττούσας πρὸς ἕκαστα, δι’ ὧν ἀπολαύομεν πάν" 
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τῶν τῶν ἀγαθῶν τὸ δὲ καὶ λογισμὸν ἡμῖν ἐμφῦσαι, ᾧ 
περὶ ὧν αἰσθανόμεθα, λογιζόμενοί τε καὶ μνημονεύοντες, 
καταμανθάνομεν, ὅπη ἕκαστα συμφέρει, καὶ πολλὰ μηχανώ- 
μεθα, δι᾽ ὧν τῶν τε ἀγαθῶν ἀπολαύομεν, καὶ τὰ κακὰ ἀλε- 
ξόμεθα" τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι᾽ ἧς πάντων τῶν 
ἀγαθῶν μεταδίδομέν τε ἀλλήλοις διδάσκοντες καὶ κοινων- 

οὔμεν, καὶ νόμους τιθέμεθα, καὶ πολιτευόμεθα; Παντά- 

πασιν ἐοίκασιν, ὦ Σώκρατες, οἱ ϑεοὶ πολλὴν τῶν ἀνθρώπων 
ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι. 19. "Τὸ δὲ καί, εἰ ἀδυνατοῦμεν τα 

συμφέροντα προνοεῖσθαι ὑπὲρ τῶν μελλόντων, ταύτῃ αὐ- 

τοὺς ἡμῖν συνεργεῖν, διὰ μαντικῆς τοῖς πυνθανομένοις 
φράζοντας τὰ ἀποδησόμενα, καὶ διδάσκοντας, ἦ ἂν ἄριστα 
γίγνοιντο; Σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐοίκασιν ἔτι φιλικώ- 

τερον ἢ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι, εἴ γε μηδὲ ἐπερωτώμενοι ὑπό 

σου προσημαίνουσί σοι, ἅ τε χρὴ ποιεῖν, καὶ ἃ μή. 18. 
Ὅτε δέ γε ἀληθὴ λέγω, καὶ σὺ γνώσει, ἂν μὴ ἀναμένῃς, ἕως 
ἂν τὰς μορφὰς τῶν ϑεῶν ἴδῃς, ἀλλ᾽ ἐξαρκῇ σοι, τὰ ἔργα 
αὑτῶν ὁρῶντι σέδεσθαι καὶ τιμᾶν τοὺς ϑεούς. Ἔννόει δέ, 
ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ϑεοὶ οὕτως ὑποδεικνύουσιν - οἵ τε γὰρ ἄλ- 
λοι ἡμῖν τἀγαθὰ διδόντες οὐδὲν τούτων εἰς τοὐμφανὲς 

ἰόντες διδόασι, καὶ ὁ τὸν ὅλον κόσμον συντάττων τε καὶ 

συνέχων, ἐν ᾧ πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά ἐστι, καὶ ἀεὶ μὲν 
χρωμένοις ἀτριδῆ τε καὶ ὑγιᾶ, καὶ ἀγἠρατονπαρέχων, ϑᾶτ- 
τὸν δὲ νοήματος ἀναμαρτήτως ὑπηρετοῦντα, οὗτος τὰ μέ- 

γιστα μὲν πράττων ὁρᾶται, τάδε δὲ οἰκονομῶν ἀόρατος 
ἡμῖν ἐστιν, 14. ᾿Εννόει δ᾽, ὅτι καὶ ὁ πᾶσι φανερὸς δοκῶν 
εἶναι ἥλιος, οὐκ ἐπιτρέπει τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτὸν ἀκριδῶς 
ὁρᾶν, ἀλλ᾽, ἐάν τις αὑτὸν ἀναιδῶς ἐγχειρῇ ϑεᾶσθαι, τὴν 

ὄψιν ἀφαιρεῖται. αὶ τοὺς ὑπηρέτας δὲ τῶν ϑεῶν εὑρή- 
σεις ἀφανεῖς ὄντας " κεραυνός τε γὰρ ὅτι μὲν ἄνωθεν ἀφί- 
εται, δῆλον, καὶ ὅτι οἷς ἂν ἐντύχῃ, πάντων κρατεῖ, ὁρᾶται 
δ' οὔτ᾽ ἐπιών, οὔτε κατασκήψας, οὔτε ἀπιών " καὶ ἄνεμοι 
αὑτοὶ μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ δὲ ποιοῦσι φανερὰ ἡμῖν ἐστι, καὶ 
προζιόντων αὑτῶν αἰσθανόμεθα. 'Λλλὰ μὴν καὶ ἀνθρώ-. 

ποὺ γε ψνχή, ἥ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀνθρωπίνων, τοῖ 
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ϑείου μετέχει, ὅτι μὲν βασιλεύει ἐν ἡμῖν, φανερόν, ὁρᾶτα. 
δὲ οὐδ αὐτή. “Δ χρὴ κατανοοῦντα μὴ καταφρονεῖν τῶν 

ἀοράτων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν αὐτῶν κα- 

ταμανθάνοντα, τιμᾶν τὸ δαιμόνιον. 15. ᾿Εγὼ μέν, ὦ Σώ- 

ἐρατες, ἔφη ὁ Ἑὐθύδημος, ὅτι μὲν οὐδὲ μικρὸν ἀμελήσω τοῦ 

δαιμομίου, σαφῶς οἶδα ἐκεῖνο δὲ ἀθυμῶ, ὅτι μοι δοκεῖ τὰς 

τῶν ϑεῶν εὐεργεσίας οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀνθρώπων ἀξίαις 

χάρισιν ἀμείθεσθαι. 10. ᾿Αλλὰ μὴ τοῦτο ἀθύμει, ἔφη, « 

Εὐθύδημε" ὁρᾷς γάρ, ὅτι ὃ ἐν Δελφοῖς ϑεός, ὅταν τις αὖ- 

τὸν ἐπερωτῷ, πῶς ἂν τοῖς ϑεοῖς χαρίζοιτο, ἀποκρίνεται 

ΝΟΜῶν ΠΟΛΕΈΩΣ : νόμος δὲ δήπου πανταχοῦ ἐστι, κατὰ 

δύναμιν ἱεροῖς ϑεοὺς ἀρέσκεσθαι " πῶς οὖν ἄν τις κάλλιον. 

καὶ εὐσεθέστερον τιμῴη ϑεούς, ἤ, ὡς αὐτοὶ κελεύουσιν, οὔτα 

ποιῶν; 17. ᾿λλλὰ χρὴ τῆς μὲν δυνάμεως μηδὲν ὑφίεσθαι 

ὅταν γάρ τις τοῦτο ποιῇ, φανερὸς δήπου ἐστὶ τότε οὐ τιμῶν 

ϑεούς" χρὴ οὖν μηδὲν ἐλλείποντα κατὰ δύναμιν τιμᾶν 

τοὺς ϑεοὺς. ϑαῤῥεῖν τε καὶ ἐλπίζειν τὰ μέγιστα ἀγαθά: οἱ 

γὰρ παρ᾽ ἄλλων γ᾽ ἄν τις μείζω ἐλπίζων σωφρονοίη; ἢ παρὰ 

τῶν τὰ μέγιστα ὠφελεῖν δυναμένων, οὐδ᾽ ἂν ἄλλως μᾶλ.- 

λον, ἢ εἰ τούτοις ἀρέσκοι," ἀρέσκοι δὲ πῶς ἂν μᾶλλον, ἢ ε: 

ὡς μάλιστα πείθοιτο αὐτοῖς; 18. Τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων 

τε καὶ αὐτὸς ποιῶν, εὐσεθεστέρους τε καὶ σωφρονεστέρους 

τοὺς συνόντας παρεσκεύαζεν. 

ΟἾΓΑ Ρ ΕΠ ΕῪΣ 

ΞΒΌΜΜΑΒΥ. Ἵ 

ΘῬιβΟΟῦΈ5Ε οὗ ϑοογαίοβ νυ Ηϊρρὶαβ {π6 ΟΡ ἰδέ, ἴῃ νυ ΒΙΟὮ ἀδ εἶϑὶι 
ΟΡΘῺΒ Ρ [Π6 Τθαπέπϊη ποδα5 οὔ 186 Τιᾶνν οὗ Ναἴαγο απ οὗ Ν᾿ αὔοηβ. ὦ 

1. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ περὶ τοῦ δικαίου γε οὐκς ἀπεκρύπτετο 

ἣν εἶχε γνώμην, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἀπεδείκνυτο, ἰδίᾳ τε πᾶσ, 
»δμήμως τε καὶ ὠφελίμως χρώμενος, καὶ κοινῇ, ἄρχουσί τε 

ἃ οἱ νόμοι προςτάττοιεν πειθόμενος, καὶ κατὰ πόλιν καὶ ἐν 
ταῖς στρατείαις οὕτως, ὦ ὥςτε διάδηλος εἶναι παρὰ τοὺς ἄλ- 

λους εὐτακτῶν" ὃ. Καὶ ὅτε ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιστάτης 



ΙΝ. 4. ᾧ 71 ΜΕΜΟΒΆΒΙΠΙΑ. 121 

γενόμενος, οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς νόμους ψηφί- 
σασθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς νόμοις ἠναντιώθη τοιαύτῃ ὁρμῇ τοῦ 

δήμου, ἣν οὐκ ἃ΄. οἶμαι ἄλλον οὐδένα ἄνθρωπον ὑπομεῖναι. 
3, Καὶ ὅτε οἱ τριάκοντα προςέταττον αὐτῷ παρὰ τοὺς νό- 
μους τε, οὐκ ἐπείθετο" τοῖς τε γὰρ νέοις ἀπαγορευόντων 

αὐτών μὴ διαλέγεσθαι, καὶ προςταξάντων ἐκείνῳ τε καὶ 
ἄλλοις τισὶ τῶν πολιτῶν ἀγαγεῖν τινα ἐπὶ ϑανάτῳ, μόνος 
οὐκ ἐπείσθη, διὰ τὸ παρὰ τοὺς νόμους αὐτῷ προςτάττεσθαι. 

4. Καὶ ὅτε τὴν ὑπὸ Μελήτου γραφὴν ἔφευγε, τῶν ἄλλων 
εἰωθότων ἐν τοῖς δικαστηρίοις πρὸς χάριν τε τοῖς δικασταῖς 

διαλέγεσθαι, καὶ κολακεύειν, καὶ δεῖσθαι παρὰ τοὺς νόμους, 

καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα πολλῶν πολλάκις ὑπὸ τῶν δικαστῶν 

ἀφιεμένων, ἐκεῖνος οὐδὲν ἠθέλησε τῶν εἰωθότων ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ παρὰ τοὺς νόμους ποιῆσαι, ἀλλὰ ῥᾳδίως ἂν 

ἀφεθεὶς ὑπὸ τῶν δικαστῶν, εἰ καὶ μετρίως τε τούτων ἐποί- 

ῆσε, προείλετο μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποθανεῖν, ἢ 

παρανομῶν ζῆν. ὃ. Καὶ ἔλεγε δὲ οὕτως καὶ πρὸς ἄλλους 

μὲν πολλάκις" οἷδα δέ ποτε αὑτὸν καὶ πρὸς ᾿Ιππίαν τὸν 

᾿Ἢλεϊον περὶ τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχθέντα " διὰ χρόνου 
γὰρ ἀφικόμενος ὁ Ἱππίας ᾿Αθήναζε, παρεγένετο τῷ Σωκρά- 

τει λέγοντι πρός τινας, ὡς ϑαυμαστὸν εἴη τό, εἰ μέν τις 

βούλοιτο σκυτέα διδάξασθαί τινα, ἢ τέκτονα, ἢ χαλκέα, ἢ 

ἱππέα, μὴ ἀπορεῖν, ὅποι ἂν πέμψας τούτου τύχοι " φασὶ δέ 

τινες καὶ ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δικαίους ποιῆσα- 

σθαι, πάντα μεστὰ εἶναι τῶν διδαξόντων" ἐὰν δέ τις βού- 

ληται ἢ αὑτὸς μαθεῖν τὸ δίκαιον, ἢ υἱὸν ἢ οἰκέτην διδάξα- 
σθαι, μὴ εἰδέναι, ὅποι ἂν ἐλθὼν τύχοι τούτου. 6. Καὶ ὁ 

μὲν 'Ἱππίας ἀκούσας ταῦτα, ὥςπερ ἐπισκώπτων αὑτόν, 

Ἔτι γὰρ σύ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκεῖνα τὰ αὐτὰ λέγεις, ἃ 
ἐγὼ πάλαι ποτέ σου ἥκουσα; Καὶ ὁ Σωκράτης, Ὃ δέ γε 
τούτου δεινότερον, ἔφη, ὦ Ἱππία, οὗ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ 

λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν" σὺ δ᾽ ἴσως, διὰ τὸ πολυ- 

μαθὴς εἶναι, περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὑτὰ λέγεις 

'Αμέλει, ἔφη, πειρῶμαι καινόν τι λέγειν ἀεί. Ἴ. Πότερον, 

ἔφη, καὶ περὶ ὧν ἐπίστασαι ; οἷον περὶ γραμμάτων, ἐάν τις 
Ε 
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ἔρηταί σε, πόσα καὶ ποῖα Σωκράτους ἐστίν, ἄλλα μὲν πρό- 
τερον, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν ; ἢ περὶ ἀριθμῶν τοῖς ἐρω- 

τῶσιν, εἰ τὰ δὶς πέντε δέκα ἐστίν, οὐ τὰ αὐτὰ νῦν, ἃ καὶ 

πρότερον, ἀποκρίνει ; Περὶ μὲν τούτων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

ὥςπερ σύ, καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω περὶ μέντοι τοῦ δι- 
καίου πάνυ οἷμαι νῦν ἔχειν εἰπεῖν, πρὸς ἃ οὔτε σύ, οὔτ᾽ ἂν 
ἄλλος οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀντειπεῖν. 8. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, 
μέγα λέγεις ἀγαθὸν εὑρηκέναι, εἰ παύσονται μὲν οἱ δικα- 
σταὶ δίχα ψηφιζόμενοι, παύσονται δὲ οἱ πολῖται περὶ τῶν 

δικαίων ἀντιλέγοντές τε καὶ ἀντιδικοῦντες καὶ στασιάζον- 

τες, παύσονται δὲ αἱ πόλεις διαφερόμεναι περὶ τῶν δικαίων, 

καὶ πολεμοῦσαι " καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ οἷδ᾽, ὅπως ἂν ἀπολειφθεί- 

ἣν σου, πρὸ τοῦ ἀκοῦσαι τηλικοῦτον ἀγαθὸν εὑρηκότος. 9. 

᾿Αλλὰ μὰ Δί, ἔφη, οὐκ ἀκούσει, πρίν γ᾽ ἂν αὐτὸς ἀποφήνῃ, 

ὅ τι νομίζεις τὸ δίκαιον εἷναι" ἀρκεῖ γάρ, ὅτι τῶν ἄλλων 

καταγελᾷς, ἐρωτῶν μὲν καὶ ἐλέγχων πάντας, αὐτὸς δ᾽ οὐ- 

δενὶ ϑέλων ὑπέχειν λόγον, οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνεσθαι 

περὶ οὐδενός. 10. Τί δέ; ὦ “Ἱππία, ἔφη, οὐκ ἤσθησαι, ὅτι 

ἐγώ, ἃ δοκεῖ μοι δίκαια εἷναι, οὐδὲν παύομαι ἀποδεικνύμε- 

γος; Καὶ ποῖος δή σοι, ἔφη, οὗτος ὁ λόγος ἐστίν; Ἐϊ δὲ 
μὴ λόγῳ, ἔφη, ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδείκνυμαι- ἢ οὐ δοκεῖ σοι 

ἀξιοτεκμαρτότερον τοῦ λόγου τὸ ἔργον εἷναι; Πολύ γε 

νὴ Δί᾽, ἔφη" δίκαια μὲν γὰρ λέγοντες πολλοὶ ἄδικα ποιοῦ- 

σι, δίκαια δὲ πράττων οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄδικος εἴη. 11. "Ἢεσθη- 
σαι οὖν πώποτέ μου ἢ ψευδομαρτυροῦντος, ἢ συκοφαν- 
τοῦντος, ἢ φίλους ἢ πόλιν εἰς στάσιν ἐμθάλλοντος, ἢ ἄλλο 

τι ἄδικον πράττοντος; Οὐκ ἔγωγε, ἔφη. Τὸ δὲ τῶν ἀδί- 
κων ἀπέχεσθαι οὐ δίκαιον ἡγεῖ; Δῆλος εἰ, ἔφη, ὦ Σώκρα- 

τες, καὶ νῦν διαφεύγειν ἐγχειρῶν τὸ ἀποδείκνυσθαι γνῶ- 

μην, ὅ τι νομίζεις τὸ δίκαιον" οὐ γὰρ ἃ πράττουσιν οἱ δί- 

καιοι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ πράττουσι, ταῦτα λέγεις. 13. ᾿Αλλ’ ᾧμην 

ἔγωγε, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸ μὴ ϑέλειν ἀδικεῖν, ἱκανὸν δικαι- 

γσύνης ἐπίδειγμα εἶναι" εἰ δέ σοι μὴ δοκεῖ, σκέψαι, ἐὰν 

τόδε σοι μᾶλλον ἀρέσκῃ" φημὶ γὰρ ἐγὼ τὸ νόμιμον δίκαιον 

εἶναι. Αρα τὸ αὐτὸ λέγεις, ὦ Σώκρατες, νόμιμόν τε καὶ 



ΙΝ. 4. ὃ 16.] ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΑ. 193 

δίκαιον εἶναι; Ἔγωγε, ἔφη. 13. Οὐ γὰρ αἰσθάνομαί σου, 
ὁποῖον νόμιμον, ἢ ποῖον δίκαιον λέγεις. Νόμους δὲ πό- 

λεως, ἔφη, γιγνώσκεις ; "ἔγωγε, ἔφη. Καὶ τίνας τούτους 

νομίζεις; Ἃ οἱ πολῖται, ἔφη, συνθέμενοι ἅ τε δεῖ ποιεῖν, 
καὶ ὧν ἀπέχεσθαι, ἐγράψαντο. Οὔκουν, ἔφη, νόμιμος μὲν 
ἂν εἴη ὁ κατὰ ταῦτα πολιτευόμενος, ἄνομος δὲ ὁ ταῦτα 
παραδαίνων; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὔκουν καὶ δίκαια 

μὲν ἂν πράττοι ὁ τούτοις πειθόμενος, ἄδικα δ᾽ ὁ τούτοις 

ἀπειθῶν; Πάνυ μὲν οὖν. Οὔκουν ὁ μὲν τὰ δίκαια πράτ- 
τῶν, δίκαιος, ὁ δὲ τὰ ἄδικα, ἄδικος; Πῶς γὰρ οὗ; Ὁ 

ὠὲν ἄρα νόμιμος δίκαιός ἐστιν, ὁ δὲ ἄνομος ἄδικος. 14. 
Καὶ ὁ Ἱππίας, Νόμους δ', ἔφη, ὦ Σώκρατες, πῶς ἄν τις 

ἡγήσαιτο σπουδαῖον πρᾶγμα εἶναι, ἢ τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, 

οὖς γε πολλάκις αὐτοὶ οἱ ϑέμενοι ἀποδοκιμάσαντες μετατί- 

θενται; Καὶ γὰρ πόλεμον, ἔφη ὁ Σωκράτης, πολλάκις 

ἀράμεναι αἱ πόλεις, πάλιν εἰρήνην ποιοῦνται. Καὶ μάλα, 
ἔφη. Διάφορον οὖν τι οἴει ποιεῖν, ἔφη, τοὺς τοῖς νόμοις 
πειθομένους φαυλίζων, ὅτι καταλυθεῖεν ἂν οἱ νόμοι, ἢ εἰ 

τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις εὐτακτοῦντας ψέγοις, ὅτι γένοιτ᾽ ἂν 

εἰρήνη; ἢ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ταῖς πατρίσι προθύ- 

μὼς βοηθοῦντας μέμφει; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. 15. ΔΛυ- 
κοῦργον δὲ τὸν Λακεδαιμόνιον, ἔφη ὁ Σωκράτης, καταμεμά- 

θηκας, ὅτι οὐδὲν ἂν διάφορον τῶν ἄλλων πόλεων τὴν 

Σπάρτην ἐποίησεν, εἰ μὴ τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις μάλιστα 

ἐνειργάσατο αὐτῇ ; τῶν δὲ ἀρχόντων ἐν ταῖς πόλεσιν οὐκ 
οἶσθα, ὅτι, οἵτινες ἂν τοῖς πολίταις αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς 

νόμοις πείθεσθαι, οὗτοι ἄριστοί εἰσι; καὶ πόλις, ἐν ἡ μά- 
λιστα οἱ πολῖται τοῖς νόμοις πείθονται, ἐν εἰρήνῃ τε ἄριστα 

διάγει, καὶ ἐν πολέμῳ ἀνυπόστατός ἐστιν; 16. ᾿Αλλὰ μὴν 

καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἷ- 

ναι, καὶ πλειστάκις ἐν αὑταῖς αἷ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄρι- 

στοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ 

πανταχοῦ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι νόμος κεῖται, τοὺς πολίτας ὀμνύ- 

ναι ὑμονοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρκον τοῦτον " 

οἷμαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι, οὖχ ὅπως τοὺς αὑτοὺς χο- 
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οοὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ᾽ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς 

ἐπαινῶσιν, οὐδ᾽ ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ᾽ 

ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται 

τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρότα- 

ταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται" ἄνευ δὲ ὁμονοίας, 

οὔτ᾽ ἂν πόλις εὖ πολιτευθείη, οὔτ᾽ οἶκος καλῶς οἰκηθείη. 
17. Ἰδίᾳ δὲ πῶς μὲν ἄν τις ἧττον ὑπὸ πόλεως ζημιοῖτο, 

πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον τιμῷτο, ἢ εἰ τοῖς νόμοις πείθοιτο; πῶς 

δ᾽ ἂν ἦττον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡττῷτο; ἢ πῶς ἂν μᾶλ- 

λον νικῴη ; τίνι δ᾽ ἄν τις μᾶλλον πιστεύσειε παρακαταθέ- 

σθαι ἢ χρήματα, ἢ υἱούς, ἢ ϑυγατέρας ; τίνα δ᾽ ἂν ἡ πόλις 

ὅλη ἀξιοπιστότερον ἡγήσαιτο τοῦ νομίμου ; παρὰ τίνος δ᾽ 

ἂν μᾶλλον τῶν δικαίων τύχοιεν ἢ γονεῖς, ἢ οἰκεῖοι, ἢ οἰκέ- 

ται, ἢ φίλοι, ἢ πολῖται, ἢ ξένοι; τίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον πολέ- 

μιοι πιστεύσειαν ἢ ἀνοχάς, ἢ σπονδάς, ἢ συνθήκας περὶ εἰ- 

ρήνης; τίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον, ἢ τῷ νομίμῳ, σύμμαχοι ἐθέλοιεν 

γίγνεσθαι; τῷ δ᾽ ἂν μᾶλλον οἱ σύμμαχοι πιστεύσειαν ἢ 

ἡγεμονίαν, ἢ φρουραρχίαν, ἢ πόλεις ; τίνα δ᾽ ἄν τις εὐερ- 

γετήσας ὑπολάθοι χάριν κομιεῖσθαι μᾶλλον, ἢ τὸν νόμιμον; 

ἢ τίνα μᾶλλον ἄν τις εὐεργετήσειεν, ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπο- 

λήψεσθαι νομίζει, τῷ δ' ἄν τις βούλοιτο μᾶλλον φίλος 

εἷναι, ἢ τῷ τοιούτῳ, ἢ τῷ ἦττον ἐχθρός ; τῷ δ᾽ ἄν τις ἦτ- 

τον πολεμήσειεν, ἢ ᾧ ἂν μάλιστα μὲν φίλος εἶναι βούλοιτο, 

ἥκιστα δ᾽ ἐχθρός, καὶ ᾧ πλεῖστοι μὲν φίλοι καὶ σύμμαχοι 

βούλοιντο εἷναι, ἐλάχιστοι δ᾽ ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι; 18. 

Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Ἱππία, τὸ αὐτὸ ἐπιδείκνυμε νόμιμόν τε 

καὶ δίκαιον εἷναι σὺ δ᾽ εἰ τἀναντία γιγνώσκεις, δίδασκε 

Καὶ ὁ Ἱππίας, ᾿Αλλά, μὰ τὸν Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὔ 
μοι δοκῶ τἀναντία γιγνώσκειν οἷς εἴρηκας περὶ τοῦ δικαίου. 

19. ᾿Αγράφους δέ τινας οἶσθα, ἔφη, ὦ Ἱππία, νόμους ; Τούς 

γ᾽ ἐν πάσῃ, ἔφη, χώρᾳ κατὰ ταὐτὰ νομιζομένους. ἜἜχοις 

ἂν οὖν εἰπεῖν, ἔφη, ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ἔθεντο; Καὶ 

πῶς ἄν, ἔφη. οἵ γε οὔτε συνελθεῖν ἅπαντες ἂν δυνηθεῖεν, 
οὔτε ὁμόφωνοί εἰσι; Τίνας οὗν, ἔφη, νομίζεις τεθεικέναι 

τοὺς νόμους τούτους; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, ϑεοὺς οἷμαι τοὺς 
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νόμους τούτους τοῖς ἀνθρώποις ϑεῖναι" καὶ γὰρ παρὰ πᾶ- 
σιν ἀνθρώποις πρῶτον νομίζεται ϑεοὺς σέδειν. 30. Οὔκ. 

ουν καὶ γονέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίζεται; Καὶ τοῦτο, 

ἔφη. Οὐκέτι μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὗτος ϑεοῦ νόμος 
εἶναι. Τί δή; ἔφη. Ὅτε αἰσθάνομαί τινας, ἔφη, παραθαί- 
γοντας αὐτόν. 31. Καὶ γὰρ ἄλλα πολλά, ἔφη, παρανομοῦ- 

σιν ἀλλ᾽ οὖν δίκην γέ τοι διδόασιν οἱ παραδαίνοντες τοὺς 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν κειμένους νόμους, ἣν οὐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν 

ἀνθρώπῳ διαφυγεῖν, ὥςπερ τοὺς ὑπ᾽ ἀνθρώπων κειμένους 
νόμους ἔνιοι παραδαίνοντες διαφεύγουσι τὸ δίκην διδόναι, 

οἱ μὲν λανθάνοντες, οἱ δὲ βιαζόμενοι. 32. Τί δέ; τοὺς εὖ 

ποιοῦντας ἀντενεργετεῖν οὐ πανταχοῦ νόμιμόν ἐστι; Νό- 

μιίμον, ἔφη" παραδαίνεται δὲ καὶ τοῦτο. Οὔκουν καὶ οἱ 
τοῦτο παραδαίνοντες δίκην διδόασι, φίλων μὲν ἀγαθῶν 
ἔρημοι γιγνόμενοι, τοὺς δὲ μισοῦντας ἑαυτοὺς ἀναγκαζόμε- 
μοι διώκειν" ἢ οὐχ οἱ μὲν εὖ ποιοῦντες τοὺς χρωμένους 

ἑαυτοῖς ἀγαθοὶ φίλοι εἰσίν, οἱ δὲ μὴ ἀντευεργετοῦντες τοὺς 

τοιούτους, διὰ μὲν τὴν ἀχαριστίαν μισοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν, 

διὰ δὲ τὸ μάλιστα λυσιτελεῖν τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι, τού- 
τοὺς μάλιστα διώκουσι; Νὴ τὸν Δί᾽, ὦ Σώκρατες, ἔφη, 

ϑεοῖς ταῦτα πάντα ἔοικε" τὸ γὰρ τοὺς νόμους αὐτοὺς τοῖς 

παραδαίΐίνουσι τὰς τιμωρίας ἔχειν, βελτίονος ἢ κατ᾽ ἄνθρω- 
πὸν νομοθέτου δοκεῖ μοι εἶναι. 23. Πότερον οὖν, ὦ Ἱππία, 

τοὺς ϑεοὺς ἡγεῖ τὰ δίκαια νομοθετεῖν, ἣ ἄλλα τῶν δικαίων ; 

Οὐκ ἄλλα μὰ Δί᾽, ἔφη" σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλος γέ τι; τὰ δί- 
καια νομοθετήσειεν, εἰ μὴ ϑεός. Καὶ τοῖς ϑεοῖς ἄρα, ὦ 

Ἵππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι ἀρέσκ «. 
Τοιαῦτα λέγων τε καὶ πράττων δικαιοτέρους ἐπο' « τοὺς 

πλησιάζοντας. 
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ΟσΟΉΗΔΌΤΕΕΝΥ, 

ΞΌυΜΜΑΒΥ. 

ΤῊῈΕ δἀνδηΐασοβ γα ]ηρ ἔγοτη δ ὈΪ5 οὗ 56] σοηξγοϊ, δηᾶ [6 ον]]β δἔ- 
ἐδπάδηῦ ΡΟΙ 8π Ορροβίζθ σοῦγβα οὗ 118. 

1. Ὡς δὲ καὶ πρακτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας ἑαυ- 

τῷ, νῦν αὖ τοῦτο λέξω νομίζων γὰρ ἐγκράτειαν ὑπάρχειν 

ἀγαθὸν εἷναι τῷ μέλλοντι καλόν τι πράξειν, πρῶτον μὲν 

αὐτὸς φανερὸς ἦν τοῖς συνοῦσιν ἠσκηκὼς ἑαυτὸν μάλιστα 

πάντων ἀνθρώπων, ἔπειτα διαλεγόμενος προετρέπετο πάν- 

των μάλιστα τοὺς συνόντας πρὸς ἐγκράτειαν. 3. ᾽Ἀεὶ μὲν 

οὖν περὶ τῶν τρὸς ἀρετὴν χρησίμων αὐτός τε διετέλει 

μεμνημένος, καὶ τοὺς συνόντας πάντας ὑπομιμνήσκων " οἶδα 

δέ ποτε αὐτὸν καὶ πρὸς Εὐθύδημον περὶ ἐγκρατείας τοιάδε 

διαλεχθέντα - ἘΠπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄρα καλὸν καὶ 

μεγαλεῖον νομίζεις εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ πόλει κτῆμα ἐλευ- 

θερίαν; “ὥς οἷόν τέ γε μάλιστα, ἔφη. 8. Ὅςτις οὖν ἄρ- 
χεται ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν, καὶ διὰ ταῦτας μὴ 
δύναται πράττειν τὰ βέλτιστα, νομίζεις τούτον ἐλεύθερον 

εἷναι; ἭΚκιστα, ἔφη. Ἴσως γὰρ ἐλεύθερον φαίνεταί σοι 

τὸ πράττειν τὰ βέλτιστα, εἶτα τὸ ἔχειν τοὺς κωλύσοντας 

τὰ τοιαῦτω ποιεῖν ἀνελεύθερον νομίζεις. Ἰαντάπασί γε, 

ἔφη. 4. Παντάπασιν ἄρα σοι δοκοῦσιν οἱ ἀκρατεῖς ἀνε- 

λεύθεροι εἷναι; Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφη, εἰκότως. Πότερον δέ 

σοι δοκοῦσιν οἱ ἀκρατεῖς κωλύεσθαι μόνον τὰ κάλλιστα 

πράττειν, ἢ καὶ ἀναγκάζεσθαι τὰ αἴσχιστα ποιεῖν; Οὐδὲν 

ἧττον ἔμοιγ᾽, ἔφη, δοκοῦσι ταῦτα ἀναγκάζεσθαι, ἢ ἐκεῖνα 

κωλύεσθαι. ὅ. ἸΤοίους δέ τινας δεσπότας ἡγεῖ τοὺς τὰ μὲν 

ἄριστα κωλύοντας, τὰ δὲ κάκιστα ἀναγκάζοντας ; Ὥς δυ- 

νατὸν νὴ Δί᾽, ἔφη, κακίστους. ᾿Δουλείαν δὲ ποίαν κακίστην 

νομίζεις εἷναι; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, τὴν παρὰ τοῖς κακίστοις 

δεσπόταις" "Τὴν κακίστην ἄρα δουλείαν οἱ ἀκρατεῖς δου- 

λεύουσιν; "Ἐμοιγε δοκεῖ, ἔφη. 6. Σοφίαν δὲ τὸ μέγιστον 

ἀγαθόν οὐ δοκεῖ σοι ἀπείργουσα τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀκρασία 
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εἰς τοὐναντίον αὐτοὺς ἐμδάλλειν;; ἢ οὐ δοκεῖ σοι προςέχειν 

τε τοῖς ὠφελοῦσι καὶ καταμανθάνειν αὐτὰ κωλύειν, ἀφέλ- 
κουσα ἐπὶ τὰ ἡδέα, καὶ πολλάκις αἰσθανομένους τῶν ἀγα- 
θῶν τε καὶ τῶν κακῶν ἐκπλήξασα, ποιεῖν τὸ χεῖρον ἀντὶ 

τοῦ βελτίονος. αἱρεῖσθαι ; Ῥέγνεται τοῦτ᾽, ἔφη. 7. Σω- 
φροσύνης δέ, ὦ Εῤθύδημε, τίνι ἂν φαίημεν ἧττον, ἢ τῷ 
ἀκρατεῖ, προςήκειν, αὐτὰ γὰρ δήπου τὰ ἐναντία σωφροσύ- 
νῆς καὶ ἀκρασίας ἔργα ἐστίν. 'Ομολογῶ καὶ τοῦτο, ἔφη. 
Τοῦ δ᾽ ἐπιμελεῖσθαι, ὧν προςήκει, οἴει τε κωλυτικώτερον 
ἀκρασίας εἶναι; Οὔκουν ἔγωγε, ἔφη. Τοῦ δὲ ἀντὶ τῶν 
ὠφελούντων τὰ βλάπτοντα προαιρεῖσθαι ποιοῦντος, καὶ 

τούτων μὲν ἐπιμελεῖσθαι, ἐκείνων δὲ ἀμελεῖν πείθοντος, 
χαὶ τοῖς σωφρονοῦσι τὰ ἐναντία ποιεῖν ἀναγκάζοντος, οἴει 
τε ἀνθρώπῳ κάκιον εἶναι; Οὐδέν, ἔφη. 8. Οὔκουν τὴν 
ἐγκράτειαν τῶν ἐναντίων ἢ τὴν ἀκρασίαν εἰκὸς τοῖς ἀνθρώ- 

ποις αἰτίαν εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὔκουν καὶ τῶν 

ἐναντίων τὸ αἴτιον εἰκὸς ἄριστον εἶναι; Ἑκὸς γάρ, ἔφη. 
"Ἔοικεν ἄρα, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄριστον ἀνθρώπῳ ἡ ἐγκρά- 
τεια εἶναι; ἙΕϊκότως γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. 9. Ἐκεῖνο 

δέ, ὦ Εῤθύδημε, ἤδη πώποτε ἐνεθυμήθης; Ἰοῖον ; ἔφη. 
Ὅτε καὶ ἐπὶ τὰ ἡδέα, ἐφ᾽ ἅπερ μόνα δοκεῖ ἡ ἀκρασία τοὺς 

ἀνθρώπους ἄγειν, αὐτὴ μὲν οὐ δύναται ἄγειν, ἡ δ᾽ ἐγκρά- 
τεία πάντων μάλιστα ἥδεσθαι ποιεῖ. Πῶς; ἔφη. “Ὥςπερ 
ἡ μὲν ἀκρασία, οὐκ ἐῶσα καρτερεῖν οὔτε λιμόν, οὔτε δίψαν, 
οὔτε ἀγρυπνίαν, δι᾽ ὧν μόνων ἔστιν ἡδέως μὲν φαγεῖν τε 
καὶ πιεῖν, ἡδέως δ' ἀναπαύσασθαΐ τε καὶ κοιμηθῆναι, καὶ 
περιμείναντας καὶ ἀνασχομένους, ἕως ἂν ταῦτα ὡς ἕνι ἦδι- 

στα γένηται, κωλύει τοῖς ἀναγκαιοτάτοις τε καὶ συνεχε- 

στάτοις ἀξιολόγως ἥδεσθαι ἡ δ' ἐγκράτεια μόνη ποιοῦσα 

καρτερεῖν τὰ εἰρημένα, μόνη καὶ ἥδεσθαι ποιεῖ ἀξίως μνή- 
μης ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. 
10, ᾿Αλλὰ μὴν τοῦ μαθεῖν τι καλὸν καὶ ἀγαθόν, καὶ τοῦ 
ἐπιμεληθῆναι τῶν τοιούτων τινός, δι' ὧν ἄν τις καὶ τὸ 
ἑαυτοῦ σῶμα καλῶς διοικήσειε, καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον κα- 
λῶς οἰκονομήσειε, καὶ φίλοις καὶ πόλει ὠφέλιμος γένοιτο 
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καὶ ἐχθροὺς κρατήσειεν, ἀφ᾽ ὧν οὐ μόνον ὠφέλειαι, ἀλλὰ 

καὶ ἡδοναὶ μέγισται γίγνονται, οἱ μὲν ἐγκρατεῖς ἀπολαύ. 

οὐσι, πράττοντες αὐτά, οἱ δ᾽ ἀκρατεῖς οὐδενὸς μετέχουσι" 

τῷ γὰρ ἂν ἧττον φήσαιμεν τῶν τοιούτων προτςήκειν, ἢ ᾧ 

ἥκιστα ἔξεστι ταῦτα πράττειν, κατεχομένῳ ἐπὶ τῷ σπου- 

δάζειν περὶ τὰς ἐγγυτάτω ἡδονάς; 11. Καὶ ὁ Ἐὐύθύυδημος, 

Δοκεῖς μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, λέγειν, ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν 

διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν πάμπαν οὐδεμιᾶς ἀρετῆς προζφήκει. 

Τί γὰρ διαφέρει, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄνθρωπος ἀκρατὴς ϑη- 

ρίου τοῦ ἀμαθεστάτου; ὕςτις γὰρ τὰ μὲν κράτιστα μὴ σκο- 

πεῖ, τὰ ἥδιστα δ᾽ ἐκ παντὸς τρόποι ζητεῖ ποιεῖν, τί ἂν δια- 

φέροι τῶν ἀφρονεστάτων βοσκημάτων ; ἀλλὰ τοῖς ἐγκρα- 

τέσι μόνοις ἔξεστι σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πραγμάτων, 

καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ διαλέγοντας κατὰ γένη, τὰ μὲν ἀγαθὰ 

προαιρεῖσθαι, τῶν δὲ κακῶν ἀπέχεσθαι. 153. Καὶ οὕτως, 

ἔφη, ἀρίστους τε καὶ εὐδαιμονεστάτους ἄνδρας γίγνεσθαι, 

καὶ διαλέγεσθαι δυνατωτάτους - ἔφη δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι 

ὀνομασθῆναι ἐκ τοῦ συνιόντας κοινῇ βουλεύεσθαι, διαλέ- 

γοντας κατὰ γένη τὰ πράγματα" δεῖν οὖν πειρᾶσθαι ὅτι 
μάλιστα πρὸς τοῦτο ἑαυτὸν ἕτοιμον παρασκευάζειν, καὶ 

τούτου μάλιστα ἐπιμελεῖσθαι" ἐκ τούτου γὰρ γίγνεσθαι 

ἄνδρας ἀρίστους τε καὶ ἡγεμονικωτάτους, καὶ διαλεκτικω- 

τάτους. 

ΟἿΑΙ ΠΙῈ Ὑ1, 

ΞΒΟΜΜΑΒΥ. 

ΠΟΘΕΚΑΤΕΒ Ββίτονο ἴο ἔθδοῖῦ ἔμοβθ ὑγηο αββοοϊαιθα τνὶεῃ Ηἴτα [ἢ6 ἔττιδ ἂυὶ 

οἵ γτθαβοιηΐησ, βίποθ ἢ6 ἃἴνγανβ μοὶὰ τπαῦ ὑγυποθνοὺ μα δοααϊτοα οἶθαν ἸάΘ 88 

Ὠϊτη5 ΙΓ οὐ δὴν πιαίξου, οσου]α, τε Θαπαὶ οἴθασγπθββ, θχρίαῖη ἴΠο56 Ἰᾶθ 85 ἴ 

οἴμουβ,; νυν Ὠ116, οα ἴπ6 οἵμον μαηᾷ, ᾿Ὁ νγὰβ ποῦ ἴο θ6 ννοπάθγθα δὲ 1 ΒΌ0}} ἃ8 

σπγοτο ἀοβοϊθηξ ἴῃ ἐπαῷ ραν αν β σα ποῦ ΟὨ Ὗ ὈΘ 16 ἴμΐο θυσοῦ {6 π}- 

βοῖνϑβ, θαὺῦ ἸΠἸκ νν δ σαϊβ᾽ δα οἴμοτα. 

1. Ὡς δὲ καὶ διαλεκτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας, 

πειράσομαι καὶ τοῦτο λέγειν. Σωκράτης γὰρ τοὺς μὲν εἰ- 

δότας, τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων, ἐνόμιζε καὶ τοῖς ἄλλοις 
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ἂν ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι, τοὺς δὲ μὴ εἰδότας, οὐδὲν ἔφη ϑαυ- 
μαστὸν εἶναι αὐτούς τε σφάλλεσθαι, καὶ ἄλλους σφάλλειν - 

ὧν ἕνεκα σκοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι, τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄν- 
των, οὐδέποτ᾽ ἔληγε. Πάντα μὲν οὖν, ἡ διωρίζετο, πολὺ 
ἔργον ἂν εἴη διεξελθεῖν, ἐν ὅσοις δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς 
ἐπισκέψεως δηλώσειν οἶμαι, τοσαῦτα λέξω. 3. Πρῶτον δὲ 

περὶ εὑσεδείας ὧδέ πως ἐσκόπει. Ἐϊπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύ- 
δημε, ποῖόν τι νομίζεις εὐσέδειαν εἶναι; Καὶ ὅς, Κάλλι- 

στον νὴ Δί᾽, ἔφη. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, ὁποῖός τις ὁ εὐσεδῆς 

ἐστιν; Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη, ὁ τοὺς ϑεοὺς τιμῶν. "Εξεστ. 
δέ͵ ὃν ἄν τις βούληται τρόπον, τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν; Οὖκ᾽ 

ἀλλὰ νόμοι εἰσί, καθ᾽ οὖς δεῖ τοῦτο ποιεῖν. 3. Οὔκουν ὁ 

τοὺς νόμους τούτους εἰδώς, εἰδείη ἄν, ὡς δεῖ τοὺς ϑεοὺς 

τιμᾶν; Οἷμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. Αρ’ οὖν ὁ εἰδὼς τοὺς ϑεοὺς 
τιμᾶν, οὐκ ἄλλως οἴεται δεῖν τοῦτο ποιεῖν, ἢ ὡς οἷδεν, Οὐ 
γὰρ οὖν, ἔφη. "Λλλως δέ τις ϑεοὺς τιμᾷ, ἢ ὡς οἴεται δεῖν ; 
Οὐκ οἶμαι, ἔφη. 4. ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς νόμιμα εἰ- 
δώς, νομίμως ἂν τοὺς ϑεοὺς τιμῴη; Πάνυ μὲν οὖν. Οὖὔκ- 
ουν ὅ γε νομίμως τιμῶν, ὡς δεῖ τιμᾷ; Πῶς γὰρ οὔ; 'Ὃ 
δέ γε, ὡς δεῖ τιμῶν, εὐσεδῆς ἐστι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Ὃ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς νόμιμα εἰδώς, ὀρθῶς ἂν ἡμῖν 

εὐσεδὴς ὡρισμένος εἴη; ᾿Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη, δοκεῖ, 
δ. ᾿Ανθρώποις δὲ ἄρα ἔξεστιν, ὃν ἄν τις τρόπον βούλη- 

ται, χρῆσθαι; Οὔκ" ἀλλὰ καὶ περὶ τούτους ὁ εἰδώς, ἃ 
ἐστι νόμιμα, καθ᾽ ἃ δεῖ πως" ἀλλήλοις χρῆσθαι, νόμιμος ἂν 
εἴη. Οὔκουν οἱ κατὰ ταῦτα χρώμενοι ἀλλήλοις, ὡς δεῖ, 
χρῶνται; Πῶς γὰρ οὔ; Οὔκουν οἵ γε, ὡς δεῖ, χρώμενοι, 
καλῶς χρῶνται, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὔκουν οἵ γε τοῖς 
ἀνθρώποις καλῶς χρώμενοι, καλῶς πράττουσι τἀνθρώπεια 
πράγματα; Ἑἰκός γ', ἔφη. Οὔκουν οἱ τοῖς νόμοις πειθό- 
μένοι, δίκαια οὗτοι ποιοῦσι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 6. Δί- 

καια δὲ οἶσθα, ἔφη, ὁποῖα καλεῖται; "Δ οἱ νόμοι κελεύου- 

σιν, ἔφη. Οἱ ἄρα ποιοῦντες ἃ οἱ νόμοι κελεύουσι, δίκαιά 
τε ποιοῦσι, καὶ ἃ δεῖ; Πῶς γὰρ οὔ; Οὔκουν οἵ γε τὰ δί- 

καια ποιοῦντες, δίκαιοί εἰσιν; Οἷμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. Οἷει 
Ἑ2 
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οὖν τινας πείθεσθαι τοῖς νόμοις, μὴ εἰδότας ἃ οἱ νόμοι κε- 

λεύουσιν; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Ἐϊδότας δὲ ἃ δεῖ ποιεῖν οἴει 

τινὰς οἴεσθαι δεῖν μὴ ποιεῖν ταῦτα ; Οὐκ οἶμαι, ἔφη. Οἱ 

δας δέ τινας ἄλλα ποιοῦντας, ἢ ἃ οἴονται δεῖν; Οὐκ 

ἔγωγ᾽, ἔφη. Οἱ ἄρα τὰ περὶ ἀνθρώπους νόμιμα εἰδότες, τὰ 
δίκαια οὗτοι ποιοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὔκουν οἵ 

γε τὰ δίκαια ποιοῦντες, δίκαιοί εἰσι; Τίνες γὰρ ἄλλοι; 

ἔφη. Ὀρθῶς ἄν ποτε ἄρα ὁριζοίμεθα, ὁριζόμενοι δικαίους 

εἶναι τοὺς εἰδότας τὰ περὶ ἀνθρώπους νόμιμα; "Ἐμοιγδ 

δοκεῖ, ἔφη. 

ἡ. Σοφίαν δὲ τί ἂν φήσαιμεν εἷναι ; εἰπέ μοι, πότερά σοι 

δοκοῦσιν οἱ σοφοί, ἃ ἐπίστανται, ταῦτα σοφοὶ εἷναι, ἤ εἰσί 
τινες, ἃ μὴ ἐπίστανται, σοφοί; “ΧΑ ἐπίστανται δῆλον ὅτι, 

ἔφη πῶς γὰρ ἄν τις, ἅ γε μὴ ἐπίσταιτο, ταῦτα σοφὸς εἴη; 
ἿΑρ᾽ οὖν οἱ σοφοὶ ἐπιστήμῃ σοφοί εἰσι, Τίνι γάρ, ἔφη, 

ἄλλῳ τις ἂν εἴη σοφός, εἴ γε μὴ ἐπιστήμῃ; Λλλο δέ τι 

σοφίαν οἴει εἷναι, ἢ ᾧ σοφοί εἰσιν; Οὐκ ἔγωγε. Ἐπιστήμη 
ἄρα σοφία ἐστίν; "Ἐμοιγε δοκεῖ. ἾΑρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι ἀν- 
θρώπῳ δυνατὸν εἷναι τὰ ὄντα πάντα ἐπίστασθαι; Οὐδὲ 
μὰ Δί᾽ ἔμοιγε πολλοστὸν μέρος αὐτῶν. Πάντα μὲν ἄρα 

σοφὸν οὐχ οἷόν τε ἄνθρωπον εἷναι; Μὰ Δί οὐ δῆτα, ἔφη. 

Ὃ ἄρα ἐπίσταται ἕκαστος, τοῦτο καὶ σοφός ἐστιν; ἔἘμοιγε 

δοκεῖ. 

8. ἾΑρ᾽ οὖν, ὦ Ἐῤθύδημε, καὶ τἀγαθὸν οὕτω ζητητεον 
ἐστί; Πῶς; ἔφη. Δοκεῖ σοὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὠφέλιμον εἷ- 

ναι; Οὐκ ἔμοιγε. Τί δέ; τὸ ἄλλῳ ὠφέλιμον οὐ δοκεῖ σοι 

ἐνίοτε ἄλλῳ βλαθερὸν εἷναι; Καὶ μάλα, ἔφη. "Δλλο δ' 
ἄν τι φαίης ἀγαθὸν εἶναι, ἢ τὸ ὠφέλιμον; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. 
Τὸ ἄρα ὠφέλιμον, ἀγαθόν ἐστιν, ὅτῳ ἂν ὠφέλιμον ἢ ; Δο- 
κεῖ μοι, ἔφη. 

9. Τὸ δὲ καλὸν ἔχοιμεν ἄν πως ἄλλως εἰπεῖν, ἤ, εἰ ἔσ- 
τιν, ὀνομάζεις καλὸν ἢ σῶμα, ἢ σκεῦος, ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ 

οἶσθα πρὸς πάντα καλὸν ὄν; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. 
“Αρ᾽ οὖν, πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον ἡ, πρὸς τοῦτο ἑκά- 

στῳ καλῶς ἔχει χρῆσθαι; Πάνυ μὲν οὗν, ἔφη. Καλὸν δὲ 
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πρὸς ἄλλο τί ἐστιν ἕκαστον, ἢ πρὸς ὃ ἑκάστῳ καλῶς ἔχει 
χρῆσθαι; Οὐδὲ πρὸς ἕν ἄλλο, ἔφη. Τὸ χρήσιμον ἄρα κα- 
λόν ἐστι, πρὸς ὃ ἂν ἡ χρήσιμον; Εμοιγε δοκεῖ, ἔφη. 

10. ᾿Ανδρίαν δέ, ὦ Εὐθύδημε, ἄρα τῶν καλῶν νομίζεις 
εἶνας; Κάλλιστον μὲν οὖν ἔγωγ᾽, ἔφη. Χρήσιμον ἄρα 
οὗ πρὸς τὰ ἐλάχιστα νομίζεις τὴν ἀνδρίαν; Μὰ Δέ;, ἔφη, 
πρὸς τὰ μέγιστα μὲν οὖν. Ἀρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι πρὸς τὰ 
δεινά τε καὶ ἐπικίνδυνα χρήσιμον εἶναι τὸ ἀγνοεῖν αὐτά ; 
Ἤκιστά γ᾽, ἔφη. Οἱ ἄρα μὴ φοθούμενοι τὰ τοιαῦτα, δια 
τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν, οὐκ ἀνδρεῖοί εἰσιν; Νὴ Δί᾽, ἔφη, 
πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γε τῶν τε μαινομένων καὶ τῶν δειλῶν 
ἀνδρεῖοι εἶεν. Τί δὲ οἱ καὶ τὰ μὴ δεινὰ δεδοικότες; Ἔτι 
γε, νὴ Δία, ἧττον, ἔφη. Αρ᾽ οὖν τοὺς μὲν ἀγαθοὺς πρὸς 
τὰ δεινὰ καὶ ἐπικίνδυνα ὄντας, ἀνδρείους ἡγεῖ εἶναι, τοὺς 
δὲ κακούς, δειλούς; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 11. ᾿Αγαθοὺς 

δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα νομίζεις ἄλλους τινάς, ἢ τοὺς δυναμέ- 

νους αὐτοῖς καλῶς χρῆσθαι; Οὗκ, ἀλλὰ τούτους, ἔφη. 

Κακοὺς δὲ ἄρα τοὺς οἵους τούτοις κακῶς χρῆσθαι; Τίνας 

γὰρ ἄλλους ; ἔφη. Ἀρ' οὖν ἕκαστοι χρῶνται, ὡς οἴονται 
δεῖν; Πῶς γὰρ ἄλλως; ἔφη. 'Δρα οὖν οἱ μὴ δυνάμενοι 
καλῶς χρῆσθαι ἴσασιν, ὡς δεῖ χρῆσθαι; Οὐ δήπον γε, 
ἔφη. Οἱ ἄρα εἰδότες, ὡς δεῖ χρῆσθαι, οὗτοι καὶ δύνανται; 
Μόνοι γ᾽, ἔφη. Τί δέ; οἱ μὴ διημαρτηκότες ἄρα κακῶς 
χρῶνται τοῖς τοιούτοις, Οὐκ οἴομαι, ἔφη. Οἱ ἄρα κακῶς 
χρώμενοι διημαρτήκασιν ; «Εἰκός γ᾽, ἔφη. Οἱ μὲν ἄρα ἐπι- 
στάμενοι τοῖς δεινοῖς τε καὶ ἐπικινδύνοις καλῶς χρῆσθαι 

ἀνδρεῖοί εἶσιν, οἱ δὲ διαμαρτάνοντες τούτου δειλοί; "Ἔμοι- 
γε δοκοῦσιν, ἔφη. 

19, Βασιλείαν δὲ καὶ τυραννίδα, ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας 
ἡγεῖτο εἶναι, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιζε" τὴν μὲν γὰρ 
ἑκόντων τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ νόμους τῶν πόλεων 
ἀρχήν, βασιλείαν ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀκόντων τε καὶ μὴ κατὰ 

νόμους, ἀλλ᾽ ὅπως ὁ ἄρχων βούλοιτο, τυραννίδα" καὶ ὅπου 
μὲν ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων αἱ ἀρχαὶ καθίστανται, 

ταύτην τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζεν εἶναι, ὅπου 
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δ᾽ ἐκ τιμημάτων, πλουτοκρατίαν, ὅπου δ᾽ ἐκ πάντων, δημο- 

κρατίαν. 

18. Εἰ δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι, μηδὲν ἔχων σα- 
φὲς λέγειν, ἀλλ᾽ ἄνευ ἀποδείξεως, ἤτοι σοφώτερον φάσκων 

εἶναι, ὃν αὐτὸς λέγοι, ἢ πολιτικώτερον, ἢ ἀνδρειότερον, ἢ 

ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἂν πάν- 
τὰ τὸν λόγον ὧδέ πως. 14. Φὴς σὺ ἀμείνω πολίτην εἶναι, 

ὃν σὺ ἐπαινεῖς, ἢ ὃν ἐγώ; Φημὶ γὰρ οὖν. Τί οὖν; οὐκ 
ἐκεῖνο πρῶτον ἐπεσκεψάμεθα, τί ἐστιν ἔργον ἀγαθοῦ πολί- 

του; Ποιῶμεν τοῦτο. Οὔκουν ἐν μὲν χρημάτων διοική- 

σει κρατοίη ἂν ὃ χρήμασιν εὐπορωτέραν τὴν πόλιν ποιῶν ; 

Πάνυ μὲν ουν, ἔφη. Ἔν δέ γε πολέμῳ, ὁ καθυπερτέραν 

τῶν ἀντιπάλων; Πῶς γὰρ οὔ; ἜἘπν δὲ πρεσθείᾳ ἄρα, ὃς 

ἂν φίλους ἀντὶ πολεμίων παρασκευάζῃ; Ἑϊκότως γε. 

Οὔκουν καὶ ἐν δημηγορίᾳ, ὁ στάσεις τε παύων, καὶ ὁμό- 

γοιαν ἐμποιῶν; "Ἐμοιγε δοκεῖ. Οὕτω δὲ τῶν λόγων ἐπα- 
ναγομένων, καὶ τοῖς ἀντιλέγουσιν αὐτοῖς φανερὸν ἐγίγνετο 

τἀληθές. 15. 'Οπότε δὲ αὐτός τι τῷ λόγῳ διεξίοι, διὰ 

τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο, νομίζων ταύτην 

τὴν ἀσφάλειαν εἶναι λόγου τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα, ὧν 

ἐγὼ οἷδα, ὅτε λέγοι, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντας παρεῖ- 
χεν" ἔφη δὲ καὶ Ὅμηρον τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἀναθεῖναι τὸ ἀσφα- 

λῆ ῥήτορα εἷναι, ὡς ἱκανὸν αὐτὸν ὄντα διὰ τῶν δοκούντων 
τοῖς ἀνθρώποις ἄγειν τοὺς λόγους. 

ΟΣ Εν ΤῊ: 
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ἂχ τὸ Ῥοανᾶς ἴῃ ἔμ σα56 οἵ ΘνΥΥ δοΐίθησθ, μαυϊησ ἴῃ ΥἱΘῪ ἸΩΘΓΟΙῪ νγθας 
ὑγὰς υδείαὶ ἴον εὔνὸ ῥγασεῖσαὶ ργροβος οἵ "ἰδ. 

1. Ὅτε μὲν οὖν ἁπλῶς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο 
Σωκράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ, δοκεῖ μοι δῆλον ἐκ 
τῶν εἰρημένων εἶναι" ὅτι δὲ καὶ ὦ τάρκεις ἐν ταῖς προςη- 

κούσαις πράξεσιν αὐτοὺς εἶναι ἐπεμελεῖτο, νῦν τοῦτο λέξω" 
πάντων μὲν γάρ, ὧν ἐγὼ οἷδα, μάλιστα ἔμελεν αὐτῷ εἰδέ- 
γαι, ὅτου τις ἐπιστήμων εἴη τῶν συνόντων αὐτῷ ὦν δὲ 
προςζήκει ἀνδρὶ καλῷ κἀγαθῷ εἰδέναι, ὃ τι μὲν αὐτὸς εἰδείη, 
πάντων προθυμότατα ἐδίδασκεν, ὅτου δὲ αὐτὸς ἀπειρότερος 

εἴη, πρὸς τοὺς ἐπισταμένους ἣγεν αὐτούς. 3. ᾿Εδίδασκε 
δὲ καὶ μέχρι ὅτου δέοι ἔμπειρον εἶναι ἑκάστου πράγματος 
τὸν ὀρθῶς πεπαιδευμένον - αὑτίκα γεωμετρίαν μέχρι μὲν 

τούτου ἔφη δεῖν μανθάνειν, ἕως ἱκανός τις γένοιτο, εἴ ποτε 
δεήσειε, γῆν μέτρῳ ὀρθῶς ἢ παραλαῦεῖν, ἢ παραδοῦναι, ἢ 

διανεῖμαι, ἢ ἔργον ἀποδείξασθαι - οὕτω δὲ τοῦτο ῥᾷδιον 
εἶναι μαθεῖν, ὥςτε τὸν προζέχοντα τὸν νοῦν τῇ μετρήσει, 
ἅμα τὴν τε γῆν, ὁπόση ἐστίν, εἰδέναι, καὶ ὡς μετρεῖται 
ἐπιστάμενον ἀπιέναι. 3. Τὸ δὲ μέχρι τῶν δυςξυνέτων 

διαγραμμάτων γεωμετρίαν μανθάνειν ἀπεδοκίμαζεν- ὅ τι 
μὲν γὰρ ὠφελοίη ταῦτα, οὐκ ἔφη ὁρᾶν " καίτοι οὐκ ἄπειρός 

γε αὑτῶν ἣν" ἔφη δὲ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι ἀνθρώπου βίον 
κατατρίδειν, καὶ ἄλλων πολλῶν τε καὶ ὠφελίμων μαθημά- 

τῶν ἀποκωλύειν. 4. ᾿Εκέλευε δὲ καὶ ἀστρολογίας ἐμπεί- 
ρους γίγνεσθαι, καὶ ταύτης μέντοι μέχρι τοῦ νικτός τε 

ὥραν, καὶ μηνός, καὶ ἐνιαυτοῦ δύνασθαι γιγνώσκειν, ἕνεκα 
πορείας τε καὶ πλοῦ, καὶ φυλακῆς, καὶ ὅσα ἄλλα ἣ νυκτός, 

ἢ μηνός, ἢ ἐνιαυτοῦ πράττεται, πρὸς ταῦτ᾽ ἔχειν τεκμηρίοις 

χρῆσθαι, τὰς ὥρας τῶν εἰρημένων διαγιγνώσκοντας " καὶ 

ταῦτα δὲ ῥᾷδια εἶναι μαθεῖν παρά τε τῶν νυκτοθηρῶν, καὶ 
κυδερνητῶν, καὶ ἄλλων πολλῶν, οἷς ἐπιμελὲς ταῦτα εἰδέ- 
ναι, ὅ, Τὸ δὲ μέχρι τούτου ἀστρονομίαν μανθάνειν, μέχρι 

τοῦ καὶ τὰ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ περιφορᾷ ὄντα, καὶ τοὺς πλάνη- 
τάς τε καὶ ἀσταθμήτους ἀστέρας γνῶναι, καὶ τὰς ἀποστά. 

σεις αὑτῶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τὰς περιόδους, καὶ τὰς αἰτίας 
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αὐτῶν ζητοῦντας κατατρίθεσθαι, ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν" ὠφέ- 

λειαν μὲν γὰρ οὐδεμίαν οὐδ᾽ ἐν τούτοις ἔφη ὁρᾶν " καίτοι 

οὐδὲ τούτων γε ἀνήκοος ἣν " ἔφη δὲ καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι 
κατατρίθειν ἀνθρώπου βίον, καὶ πολλῶν καὶ ὠφελίμων 

ἀποκωλύειν. 6. Ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων, ἡ ἕκαστα ὁ ϑεὸς 
μηχανῶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι, ἀπέτρεπεν" οὔτε γὰρ 

εὑρετὰ ἀνθρώποις αὐτὰ ἐνόμιζεν εἶναι, οὔτε χαρίζεσθαι 

ϑεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα, ἃ ἐκεῖνοι σαφηνίσαι οὐκ 

ἐθουλήθησαν " κινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι 

τὸν ταῦτα μεριμνῶντα, οὐδὲν ἧττον ἢ ̓ Αναξαγύρας παρε- 

φρόνησεν, ὁ μέγιστον φρονῆσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν ϑεῶν μη- 

χανὰς ἐξηγεῖσθαι. Ἴ. ᾿Ἐκεῖνος γάρ, λέγων μὲν τὸ αὐτὸ 
εἷναι πῦρ τε καὶ ἥλιον, ἠγνόει, ὡς τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνθρωποι 

δᾳδίως καθορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιθλέ- 
πεῖν, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα 

μελάντερα ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οὔ ἠγνόει δέ, ὅτι 

καὶ τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν 

δύναται καλῶς αὔξεσθαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς ϑερμαινόμενα 

πάντα ἀπόλλυται" φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λίθον διάπυρον 

εἶναι, καὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίθος μὲν ἐν πυρὶ ὧν οὔτε λάμ- 

πει, οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὃ δὲ ἥλιος τὸν πάντα 

χρόνον πάντων λαμπρότατος ὧν διαμένει. 8. κέλευε δὲ 

καὶ λογισμοὺς μανθάνειν, καὶ τούτων δὲ ὁμοίως τοῖς ἄλ- 
λοις ἐκέλευε φυλάττεσθαι τὴν μάταιον πραγματείαν, μέχρι 

δὲ τοῦ ὠφελίμου πάντα καὶ αὐτὸς συνεπεσκόπει, καὶ συν- 

διεξήει τοῖς συνοῦσι. 9. Προέτρεπε δὲ σφόδρα καὶ ὑγιείας 

ἐπιμελεῖσθαι τοὺς συνόντας, παρά τε τῶν εἰδότων μανθά- 

νοντας ὅσα ἐνδέχοιτο, καὶ ἑαυτῷ ἕκαστον προςέχοντα διὰ 

παντὸς τοῦ βίου, τί βρῶμα, ἢ τί πόμα, ἢ ποῖος πόνος συμ- 

φέροι αὐτῷ, καὶ πῶς τούτοις χρώμενος ὑγιεινότατ᾽ ἂν διά- 

γοι" τοῦ γὰρ οὕτω προςέχοντος ἑαυτῷ, ἔργον ἔφη εἶναι 

εὑρεῖν ἰατρὸν τὰ πρὸς ὑγίειαν συμφέροντα αὐτῷ μᾶλλον 

διαγιγνώσκοντα ἑαυτοῦ. 10. Εἰ δέ τις μᾶλλον, ἢ κατὰ 
τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, ὠφελεῖσθαι βούλοιτο, συνεθούλευε 

μαντικῆς ἐπιμελεῖσθαι" τὸν γὰρ εἰδότα, δι᾽ ὧν οἱ ϑεοὶ τοῖς 
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ἀνθρώποι; περὶ τῶν πραγμάτων σημαίνουσιν, οὐδέποτ᾽ ἔρη- 
μεν, ἔφη, γίγνεσθαι συμθουλῆς ϑεῶν. 

ΟΥΑΡΤΕΕ ὙΓΙῚΙ, 

ΞΒΌΜΜΑΒΥ. 

Χεκορηον ρτοοθοὰς ἕο βθιονν ἴω εἰνῖ8 οοποΙαἀΐησ οὔπρίον ἔδας ἔμο ἀϑαϊα 
οἵ βοογαῖεα νγαβ ησ ὑτοοῖ οἵ δἷϑ δανίης θδθὴ σοΐεν οἵ [αἰδοιοοὰ ἴῃ γοϊδτίοῃ 

ἴο το ἱπξογηαδὶ τηοηΐτοτ, αὐδοτ τ θοσο σαϊάδησο δ 6 ῥγοίδσβοά ἴο δεῖ. 

ΤΌΘ υνοτὶς οοσοϊαδεα νεῖ ἃ Ὀγίοί γοσαρίςυ!ακίοη οἵ [86 ἀγρατυθηξ ἐδαὲ 
δανο θδοὺ βἀναηςσοὰ τυγοασύοαυς ἰξ. 

1. Εὐ δέ τις, ὅτε φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ 

προσημαίνειν, ἅ τε δέοι, καὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν, ὑπὸ τῶν δι- 

καστῶν κατεγνώσθη ϑάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι 

περὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω πρῶτον μέν, ὅτι 
οὕτως ἤδη τότε πόῤῥω τῆς ἡλικίας ἦν, ὥςτ᾽ εἰ καὶ μὴ τότε, 
οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι τὸν βίον" εἶτα, ὅτι τὸ 

μὲν ἀχθεινότατον τοῦ βίου, καὶ ἐν ᾧ πάντες τὴν διάνοιαν 
μειοῦνται, ἀπέλειπεν, ἀντὶ δὲ τούτον τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην 
ἐπιδειξάμενος, εὔκλειαν προςεκτήσατο, τὴν τε δίκην πάν- 

τῶν ἀνθρώπων ἀληθέστατα καὶ ἐλευθεριώτατα καὶ δικαιό- 
τατα εἰπών, καὶ τὴν κατάγνωσιν τοῦ ϑανάτου πρᾳότατα 

καὶ ἀνδρωδέστατα ἐνεγκών. 3. 'Ομολογεῖται γάρ, οὐδένα 
πὼ τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων κάλλιον ϑάνατον ἐνεγκ- 
εἶν" ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὑτῷ, μετὰ τὴν κρίσιν τριά- 

κοντα ἡμέρας βιῶναι, διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς 

εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾶν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως 
ἂν ἡ ϑεωρία ἐκ Δήλου ἐπανέλθῃ" καὶ τὸν χρόνον τοῦτον 
ἅπασι τοῖς συνήθεσι φανερὸς ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον 
διαδιούς, ἢ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον" καίτοι τὸν ἔμπροσθέν 
γε πάντων ἀνθρώπων μάλιστα ἐθαυμάζετο͵ ἐπὶ τῷ εὐθύμως 

τε καὶ εὐκόλως ζῆν. 3, Καὶ πῶς ἄν τις κάλλιον ἢ οὕτως 

ἀποθάνοι; ἢ ποῖος ἂν εἴη ϑάνατος καλλίων, ἢ ὃν ἂν κάλ- 

λιστά τις ἀποθάνοι; ποῖος δ' ἂν γένοιτο ϑάνατος εὐδαι- 

μονέστερος τοῦ καλλίστου ; ἢ ποῖος ϑεοφιλέστερος τοῦ εὖ. 
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δαιμονεστάτου; 4. Λέξω δὲ καὶ ἃ “Ἑρμογένους τοῦ “1π- 

πονίκου ἤκουσα περὶ αὐτοῦ " ἔφη γώρ, ἤδη Μελήτου γεγραμ- 

μένου αὐτὸν τὴν γραφήν, αὐτὸς ἀκούων αὐτοῦ πάντα ιιᾶλ- 

λον, ἢ περὶ τῆς δίκης διαλεγομένου, λέγειν αὐτῷ, ὡς χρὴ 

σκοπεῖν ὅ τι ἀπολογήσεται" τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον εἰπεῖν" 

Οὐ γὰρ δοκῶ σοι τοῦτο μελετῶν διαθεθιωκέναι ; ἐπεὶ δὲ 

αὐτὸν ἤρετο, ὅπως ; εἰπεῖν αὐτόν, ὅτι οὐδὲν ἄλλο ποιῶν 

διαγεγένηται, ἢ διασκοπῶν μὲν τά τε δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, 

πράττων δὲ τὰ δίκαια καὶ τῶν ἀδίκων ἀπεχόμενος, ἥνπερ 

νομίζοι καλλίστην μελέτην ἀπολογίας εἷναι. ὃ. Αὐτὸς δὲ 

πάλιν εἰπεῖν: Οὐχ ὁρᾶς, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἱ ᾿Αθήνησι δι- 

κασταὶ πολλοὺς μὲν ἤδη μηδὲν ἀδικοῦντας, λόγῳ παρ- 

αχθέντες ἀπέκτειναν, πολλοὺς δὲ ἀδικοῦντας ἀπέλυσαν ; 

᾿Αλλὰ νὴ τὸν Δία, φάναι αὐτόν, ὦ ;“ρμόγενες, ἤδη μου 

ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολογίας, 

ἠναντιώθη τὸ δαιμόνιον. 6. Καὶ αὐτὸς εἰπεῖν - Θαυμαστὰ 

λέγεις - τὸν δέ - Θαυμάζεις, φάναι, εἰ τῷ ϑεῷ δοκεῖ βέλτιον 

εἷναι, ἐμὲ τελευτᾶν τὸν βίον ἤδη ; οὐκ οἷσθ᾽, ὅτι μέχρι μὲν 

τοῦδε τοῦ χρόνον ἐγὼ οὐδενὶ ἀνθρώπων ὑφείμην ἄν, οὔτε 

θέλτιον, οὔθ᾽ ἥδιον ἐμοῦ βεθιωκέναι ; ἄριστα μὲν γὰρ οἶμαι 

ζὴν τοὺς ἄριστα ἐπιμελομένους τοῦ ὡς βελτίστους γίγνε- 

σθαι, ἥδιστα δέ, τοὺς μάλιστα αἰσθανομένους, ὅτι βελτίους 

γίγνονται. Ὑ. “Α ἐγὼ μέχρι τοῦδε τοῦ χρόνου ἠσθανόμην 

ἐμαυτῷ συμθαίνοντα, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἐντυγχά- 

νων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους παραθεωρῶν ἐμαυτόν, οὕτω 

διατετέλεκα περὶ ἐμαυτοῦ γιγνώσκων " καὶ οὐ μόνον ἐγώ, 

ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ φίλοι οὕτως ἔχοντες περὶ ἐμοῦ διατελοῦ- 

σιν, οὐ διὰ τὸ φιλεῖν ἐμέ, καὶ γὰρ οἱ τοὺς ἄλλους φιλοῦν 

τες οὕτως ἂν εἶχον πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους, ἀλλὰ διόπερ 

καὶ αὐτοὶ ἂν οἴονται ἐμοὶ συνόντες βέλτιστοι γίγνεσθαι. 

8. Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ 

τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι, καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον 

καὶ διανοεῖσθαι χεῖρον, καὶ δυςμαθέστερον καὶ ἐπιλησμονέ- 

στερὸν ἀποθαίνειν, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἣν, τούτων 

χείρω γίγνεσθαι" ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲ» 
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ἀδίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς οὐκ ἀνάγκη 
χεῖρόν τε καὶ ἀηδέστερον ζῆν; 9. ᾿Αλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως 
ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν ἂν 

εἴη τοῦτο" εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρον ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν 

καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν; ἐμοὶ δὲ τί αἰσχρόν, τὸ ἐτέ- 
ρους μὴ δύνασθαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια μήτε γνῶναι, μήτε 

ποιῆσαι; 10. 'Ορῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ τὴν δόξαν τῶν προγεγο- 

νότων ἀνθρώπων ἐν τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὐχ ὁμοίαν κατα- 

λειπομένην τῶν τε ἀδικησάντων καὶ τῶν ἀδικηθέντων - 

οἶδα δέ͵ ὅτι καὶ ἐγὼ ἐπιμελείας τεύξομαι ὑπ᾽ ἀνθρώπων, καὶ 

ἐὰν νῦν ἀποθάνω, οὐχ ὁμοίως τοῖς ἐμὲ ἀποκτείνασιν - οἷδα 
γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσθαί μοι, ὅτι ἐγὼ ἠδίκησα μὲν οὐδένα 
πώποτε ἀνθρώπων, οὐδὲ χείρω ἐποίησα, βελτίους δὲ ποιεῖν 

ἐπειρώμην ἀεὶ τοὺς ἐμοὶ συνόντας. Τοιαῦτα μὲν πρὸς Ἕ»ρ- 
μογένην τε διελέχθη, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους. 11. Τῶν δὲ 
Σωκράτην γιγνωσκόντων, οἷος ἣν, οἱ ἀρετῆς ἐφιέμενοι πάν- 
τες ἔτι καὶ νῦν διατελοῦσι πάντων μάλιστα ποθοῦντες 

ἐκεῖνον, ὡς ὠφελιμώτατον ὄντα πρὸς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. 

Ἐμοὶ μὲν δή, τοιοῦτος ὦν, οἷον ἐγὼ διήγημαι, εὐσεδὴς μὲν 
οὕτως, ὥςτε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν ϑεῶν γνώμης ποιεῖν, δί- 
καιος δέ, ὥςτε βλάπτειν μὲν μηδὲ μικρὸν μηδένα, ὠφελεῖν 

δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χρωμένους αὐτῷ, ἐγκρατὴς δέ, ὥςτε 

μηδέποτε προαιρεῖσθαι τὸ ἥδιον ἀντὶ τοῦ βελτίονος, φρόνι- 
μος δέ, ὥςτε μὴ διαμαρτάνειν κρίνων τὰ βελτίω καὶ τὰ 
χείρω, μηδὲ ἄλλου προςδέεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτάρκης εἶναι πρὸς 
τὴν τούτων γνῶσιν, ἱκανὸς δὲ καὶ λόγῳ εἰπεῖν τε καὶ διο- 
ρίσασθαι τὰ τοιαῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἄλλους δοκιμάσαι τε 

καὶ ἁμαρτάνοντας ἐξελέγξαι, καὶ προτρέψασθω ἐπ᾽ ἀρετὴν 
καὶ καλοκἀγαθίαν, ἐδόκει τοιοῦτος εἶναι, οἷος ἄν εἴη ἀρι- 
στός τε ἀνήρ, καὶ εὐδαιμονέστατος " εἰ δέ τῳ μὴ ἀρέσκει 

ταῦτα, παραδάλλων τὸ ἄλλων ἦθος πρὸς τωῦτα, οὕτω 
κρινέτω. 
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“ρπΠΠΦιππσρΠρΠΠπππΠ΄ Πα π΄.» 

ΝΟΤΊΤΕ 8. 

Τῆς Οτοεκ εἴ{|6 οὐἩ τηϊ18. ὑγοτκ ἰβ ᾿Α πομνημονεύμς τα, ἰῃδὶ 'β, ΠΆΥ! ἃ- 

εἰ0η5 ἴγοπὶ ΠΙΒΠΊΟΙΥ οἵἁ βαγίπϑβ δῃηὰ ἀοίησβ, νῃΐση τὸ ἤᾶνθ δἰ πο 
πιααγά Οὐ Β6 6 πὶ ΟΌΓΞΟΙΥΘΒ, ΟΥ̓ 656 ἴᾶνθ ἰδαγηθὰ ἔγοπὶ οἴ ΓΒ ϑνο αν 6 

θέθη ΔΓ ΟΥ ΟΥ̓́Θ ὑυἱτΠ65565 οὗἉ [6 βαῖηθ. [{ οοτγοβροπίβ, ἱμουθίοσο, 

Βιγίσε Υ το {6 1,δἰΐπ ἴθττη Οσπιπιεπίατιϊ, πὰ ἢ 6 ἘΠ 8} “ ΜΟΠΊΟΙΓΒ :᾽ἢ 

ἴον Χεπορδου ΒΒ οὔ]εδοὶ ἰπ υυτιτἴησ 1ῃ6 νοὶ ννὰ5 ποῖ ἴο δοῖ 1η6 ρῃ!|05- 

ορθοτ, θυ1 ἴο δυρροτί 6 σΠδγδΟΙοΥ οὗ ἃ βίτηρὶθ παγγδίου, δηά, ἱπ ἀ6- 

βοτγιδίηρ [06 {Π6 δπά ἐδδομίηρ οὐ Ὠἷ5 τηδϑδίου, ἰο ἀδίδηἀ ἢϊπὶ ἀσαίηβι 

6 ἀοουξδιίοηβ οὐ ᾿ἷ8 δποιηΐθβ. Ηδησθ ἴπ6 τοηδτκ δβοσγίθδα ἴο 

Χοπορθοη ἰπ οπθ οὗ 6 Ἐρίβι!]65 οὐ 1ὴ6 ϑοοτγαῖίοβ (Ερ. χυ., ρ. 38, 
εἰ. εο Αἰϊαι.}: δοκεῖ μέντοι χρῆναι ἡμᾶς συγγράφειν ἃ ποτε εἶπεν ἀνὴρ 

καὶ ἔπραξεν" καὶ αὕτη ἀπολογία γένοιτ’ ἂν αὐτοῦ βελτίστη εἰς τὸ νῦν 

τε καὶ εἰς τὸ ἔπειτα. 

ΤΌΘ τογπὶ Δεπιογα ία, “ τη ΐπρβ νου ἢν ΟΥ̓ είηρ τοτηθτηδοτοᾶ,᾽" 

ὑοῦ Π85 (Ὁ ἃ ἰοηξ {ἰπ|ὸ ὕ8οκ δοθη ρσίνοη ἴο 1η6 ργεβοηΐ ννοσκ, ἰ5 
ΌΥ πο τῦδϑη8 ἃ σογγδοῖ ἰγαπβίδιίοη οἵ ἀπομνημονεύματα ; 51{}}, ονν- 

νοΥ, [15 ἐπυρίογσηι ἰπ 16 ρτοβοηὶ οᾶδβὸ 5 80 βαποιίοηδὰ ΟΥ̓ ου5- 

ἴον, {π81: [ὁ ἀρροᾶγβ ροάδπιίο ἴὸ οδηρο ἰϊ. Βοβίάθβ, δ που ρ ἰξ ἀ065 

00. ψίνο δη ἀσευτδίο ἰάδα οὔἢ6 ΟτΥθοκ {{π|6, 1ὲ 81:}}} ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ΥΟΓΥ͂ 
ὙὙῸῚ} εν σοηδγαὶ δοορο δηὰ βρίγίι οὐ 1ἢ}6 ὑνοτκ. 

1τ πᾶν 6 βδδκοά ψυβοίμον Χοπορθοη ΠΙΘΥΘΙΥ ἱπβογίθοα (ἢ 8. ὑνοτκ 

᾿Απομνημονεύματα, οὐ ΨνΠδΊ ΠΟΥ (νη 81 νου Ὀ6 τηογΘ υδὺ8] νυ. 85 αἵ 

156 Ῥγοβδηὶ ἀδγ} βοιποιΐηρ νὰ αὐάοά ὃν δΐπι ἰπ ατῖΠ6Γ χρίϑηη- 

εἰοῦ οὐ τ0ὸ ἰόγπι, ὅ5, (Ὁ Θχαπιρίο, Σωκρατικά, ΟΥ Σωκράτους. ἴτ ἰ5 
τῆότα τθδη ργοθδθ]ο, θοιἢ ἵγοσῦὶ 186 αἰπιρὶο εἰ{|6 8 σίνδη ΨΥ (ΐβ νυγί(6 7 

ἴο δὲν οἰννον ἡνοσκπ, δοά υυἱαν ργοστίβο τησοἢ 1655 ἔπδὴ {πὸ ὑγοσκα 

τιοσπυσοῖνοιυ ποιΌδην σοηίϊδίη, από γοῦν τη οἰγουπηδίδησο οὗ (6 ἴόγτη 

ἀπομνημονεύματα αἴοῦο δοίπα, οπιρογοά Ὁν {π ΟΥ̓ΘῈΚ υντγίτοτα ἰη ἀ65- 
ἐκπδιίος ιθο ργοδαηϊ ννοῦκ, {δὲ τὴ ΐα Ἰατίογ ἀρρο!δείοη ννᾶ5 υδοὰ ὉῪ 
Χοδορθοη υυτπους ΔῪ ἀρροηύδρο, (ίσηψε. ἢαἱ., Ατι. λεί., ρ. δ 
Οοανραγο θέον. 1,πετί., ϊ., 84, Ὑγείας, αὐ ἃ. 1.) 



ΒΟΟΚΊΊ1. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ὁ 1 , 
Τισι ποτὲ λόγοις. “ΒΥ ψΨΠηαΐ δριυτηθηΐβ ἴπ [Π6 τγου]Ἱᾶ,᾽" 1. δ.» ΟΥ̓ 

τνμαύ ροββϑίθ]θ ἀυσαμηθπίβ. ΟὈβθευ {Π6 ἰπίθηβίνθ [ΌΤΟΘ ΜἘ]Οἢ ποτὲ 

ΠΟΘΙ σίνϑβ ἴο {η6 ἱπίθυσοραίγθ, δ η, ΤΟΥ ΟΥΘΥ, (Παΐ τίσι ἴΒ Π6το Ραΐ 

ἴΟΥ οἶςτισι, 5'πο6 βομπηθίϊτηββ, ἰπ ἱπάϊγθοῖ φαθβίϊοηβ, {ῃ6 βἰ ΠῚ ρΡ]6 ἰπέθυ- 

Τοραῖϊνγ ΓΌΥΓΩΒ Δ. 564 [ῸΥ {Π6 σοΙηροιπά, ΏΘη {Π6 ἱηάϊγθοῖ 4865- 
[ἴοη Δ5ΒΌΠ.65 ἴΠ86 ΟΠδσδοίθυ οὗ {ῃ6 αἰγθοῖ. (Καλπεν, ᾧ 877, Οὗς. ὥ, 

.761.)--οἰ γραψάμενοι Σωκράτην. ““ΤΉΘΥ ΨΟ δοουδβθα ϑοογαΐεβ." 

Οὔβουυθ [Π6 ἴΌΤΟΘ οὗ [Πη6 τηϊάα]6 γοῖσθ. ΤῊ βχρσβββίοῃ γράφεσθαί 

τίνα ῬΤΟΡΕΤΙΙΥ͂ ΙΠΘΔΏ5, ἴο σαιι56 [6 ΠΆΙΏΘ Οὗ Δη δοουβθα Ῥβύβοπ ἴο Ὀ6 

τογϊἐέοη ἄονγῃ ὈΘίΌΤΘ ἃ τηᾶσίβίγαϊθ, δη, 85 115 ὑγὰ8 ΥἱΓ ΠΥ ἀο0η6 

ΕΥ̓͂ πΠ6 Δοουβϑυβ μαπᾶϊηρ ἴῃ ἃ συ θη Ἰηαϊοίτηθηΐ, [Π6 [1] ΓΟυπὶ οὗἁ 

Θχρυθββίοη 15. γραφὴν γράφεσθαί τινα, ἴῃ8 γΘΥὉ σογοτηΐηρ, ἴπ ἴδοΐ, ἃ 

ἀου]6 δοουβαΐϊνθ. Βυΐ γραφήν 15 ΘΟΙΩΓΩΟΠΙΥ͂ οἰ 6 ἃ. (δέαϊ ἰδ. αὐ 

Ῥιαὶ., Ἐπιλψρλτ., 6. 1, Β. ϑελδπηιαητι, 46 Οοπιῖξ. Αἰλοη.» Ρ. 179.) ΤῇΘ 

δοοΊΒ 5 οὗ ϑοογαΐθβ νοῦ Μοϊθίαβ, ἃ γοὰηρ ἱγαρίο ροδῖ ; Τύσοῃ, ἃ 

ΡΌΘΒΙΟ ΟΥ̓ΑΙΟΥ ; δηα Αηγίμβ, ἃ ἰδΏΠΟΥ, θὰ ἃ τηδη οὗἉ ρστϑαΐ ᾿ἰπῆἤσθποθ 

ἴῃ [Π6 βίαίθ. (Οοπβυὶ Ἡρσετϑ᾽ Γ[6 οΓ δοοταίε5, Ρ. 407 οἵ 1ῃ15 νοἱ- 

ὑπη6.)---ὡς ἄξιος εἴη ϑανάτου τῇ πόλει. ““ΤΠαΐ 6 νγὰβ ἀδββουνίηρ οὗ 

ἄθαιῃ Ἰἢ τοσατὰ ἰο {Π6 βίαΐθ,᾽ ἐ. ε.γ αὖ {π6 παπάβ οὔ 1η6 βίαϊθ. "ΤῈΘ 

ἀαϊϊν 15 ΠΘῚΘ ϑιηρὶουθᾶ ἴο θχρῖθβ85 ἃ βΈΠΟΓΙΑΙ γϑίθσθηοθ. (͵αϊιλῖα, 

ὁ 387.)---εἴη. ΟὈΒΘΙΥΘ [Π6 διῃρὶουτηθπὶ οὗ ἴπ6 ορίαιϊνθ ἴο ἱπάϊοαΐθ 

ὙΠαΐ οἴμοτβ δϑϑουίθα, ποΐ νυμαῦ [Π6 ὑυτι[οὺ Ὠἰπη56 1 θο] θυ. (Καλ- 

πετ, ὁ 802, 8, ὁ.) σε.) 

ἡ μὲν γὰρ γραφή. ““ἘῸΥ {Π6 δοοσυδαίίοη.᾽" ΤῊ Ρδτί 018 μέν 15 ΠΘΤΘ 

ταῦ [Π6 στατηγηδυίδῃ8 ἴουτη 50] 1 ἀτΥ, {Παΐ 18, συ Ποὰΐ 118 υ508] οοΠ- 

οοτηἰϊίαης δέ. (Καλπεν, ὁ Ἴ60, .7ε1.γ---ραφή. ΤῊΘ δοσυδβαίίομ, ἃ8 

{6 νγογὰ ἱτπηρουίβ, ννὰβ ἴῃ νυ, ν Βΐοἢ νγα8. δΙνναυ 8 1ῃ6 οᾶ56 ἴῃ 

Ῥυθ]ὶο δοίΐοπβ. ΤῊ ἰθυπὶ γραφή ΤηΘ 88 ῬΙΤΟΡΘΙΥ ΠΟΙ ΩΡ ΤΩΟΥΘ 8 ἢ 

ἃ τὶς. [Ὁ ννὰβ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ, ἰπ {Π6 ἢγβί ρίδοο, ἱπαΐ [η6 ἀαῖθ βῃουὰ θ6 

αἴχοϑᾶ, [Πθη 186 ΠΆΤη6 ΟὔΠ6 τηδρίβίγαΐθ ὈΘΙΌσΘ ν οτη ἰΐ νγὰ5 Ὀγουρξ, 

1ἢ6η ἴποβο οὔ {π6 δοουβοὰ πὰ {Π|6 ΔΟΟΊΒΘΙ, ΟΥ̓ΔΟΘΌΒΘΥΙΒ, ἴΠ6η τἢ6 

ῃοαάβ οὗ 186 ἱπαϊοϊπηθηΐ, απ, Ἰαβὶν, [π6 ΠαπΊ65 οὗ {6 νυ Π65865. 

(ϑελδπιαπη, ἀδ Οοηιῖξ. Αἰλιδη., Ῥ. 179.)---τοιάδε τις ἦν. “ΔΒ Βοῖηθ 

ΒΟ ἢ ἃ ΟΠ6 (85 {5}, 1, 6.) γγ1ὰ8 ἴῃ ΒΕ ΘΒίδῃηοΘ ἃ5 1ΤΌ]]ονγ5. ΧΘΠΟΡΒΟΩ 
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Εἶνεβ ΠΟΓΘ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἃ βΌΠΟΤΑΙ ΒΌΓΙΠΊΔΙΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἱπάϊοἰπιοπέ, ἀϊνοβιθὰ 
οἵ 81}1 τοομιπίσδ!εἶθβ. Οὔβοσνθ 1ῃ6 ἱπάδδηϊξθ αἷἱγ γὩϊοἢ τὰς ἱτηρατίβ 
ἴο τοιάδε. (Καλπετ, ὁ 659, 4, .7εἰ.} 

ἀδικεῖ. “15 ἃ Ὑτοηρ- ἀ06γ,᾽" ἱ. ε., ἀθ65 ὑτοησ ἴπ 186 6Υ6 οὗ [Π6 

ἰανν.---οῦς μὲν ἡ πόλις νομίζει, κ΄ τ. Δ. “1η ποῖ δοκπουν]θάρίπρ (48 
5008) ἴπο56 υγβοπὶ 106 βίαι δοκπον)θάροβ 88 ροάβ,᾽" ἡ. ἐ., ἴπ ποὶ 8ο- 
Κηονοάρίησ ὈῪ δοίβ οὔ τγογβῃΐρ, οσ, ἴῃ οἴου υνογάβ, ἴῃ ποῖ ὑγουβηϊρ- 

Ρἷπε δοσοτγάϊηρ ἴο 16 νόμοι, ΟΥ Ἔ5β:80]} 56 ἃ υϑᾶσοβ οὔ ἢ 6 βίαίθ. ΤῊ5 
Ρατί οὔ τ6 σθδτγρα ἴπθη τηδαπί, ἴπδὲ ϑοσταΐθβ πορίθοϊθά 16 δοουβ- 

τοιηδὰ τνουβηΐρ οὐ ἢἷβ8 σουπίγυ. Α58 τοραγὰβ 118 ΘΟ ΔΓ διηρίου- 

τηδηΐ οἵ νομίζω, σοηδοῖ: δια δ. αὦ Ῥίαι., Ἐμιλψρὰτ., α. 11, Β., δπὰ 

Αὐτεσεῖ. αὦ ΖΞ τεἰ., Ολοξρλ., 994; αἃ Ῥετε., 491.---ἔτερα καινὰ δαιμό- 

νια. “ΟΙΠΟΥ βίγαηρο ἀἰνίη 65." ΤῊΘ δἰ] υβίοῃ ὮΘΤΘ 18 ὑγ ποῖρα!ν 

ἴο μδΐ νν88 σα! !]δὰ 16 σοπίαβ, ΟΥ δαιμόνιον, οἵ ϑοογαί68.---ἀδικεῖ δὲ 

καί. ““ΜΟΥΙΘΟΥΟΥ͂, 6 15 ἃ ΤΟΙ ρ- 0 8150.᾽ 

ᾧ 2. 

πρῶτον μὲν οὖν. “1Ἰπ (Π6 ἢγδί ρ]δοο, 1Π6ῃ,᾽" ἱ. ε., 88 τοραγὰβ [ἢ 

ἤγβι οὔδτρο. Οὔβογνο {πᾶΐ μέν ΠΟΤΟ Ββίδπάβ ορροβοὰ ἰπ ἴαοϊ ἴο δέ 
ἴπ ἴπ6 σοπιπιοποοιηδηΐ οὗ Ομ Δρ. ἰΐ.--τς. [πα 186 56η86 οἵ ὅτε. (Ἐῆζεν, 
ὙΠ, ὁ 10, 7.).---ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ, ““ὙΥη81 ροπ50]6 κΚίπὰ 

οὔ ὑ»τοοῦ ἀΐϊὰ ΠΟῪ τᾶλκο 056 Οὗ" ἱ, ε., γ ποτα ἴῃ {Π|6 του] ὰ ἀἰά {ΠῸ Ὺ 
ἤπιὰ δὴν ρῥγοοῦ ἴῃ βυρροτὶ οἵ ("81 Οὔβοσγνο ἴπο ἱπάδδηίίο ἴοτοο οὔ 
ποτέ, ἃπὰ σοπιρᾶγο ποίθ οη τίσει ποτέ, ᾧ 1.---ϑύων τε γὰρ φανερὸς ἦν. 
ἜΡῸΥ ΒΟ νγᾶβ θΟΙἢ ΟΡΘΩΪΥ Βϑϑη βδοτί ποίην." [Ιηδίοδά οἵ {Π|6 ἱπηρϑυ- 
ΒΟΠΔΙ (τη ὁῆλόν ἐστι, φανερόν ἐστι, ἄκο., ἴῃ6 ΟΥ̓́ΘΟΚΒ 086 1Π|6 Ρ6Γ- 

Βοηδὶ, 85 δῆλός εἰμι, φανερός εἰμι, ἄκο., ἀπὰ {1π6 ρατιοίρ] ἰβ οοηδίγυσα 

νἱτ 1τη6 δυδήεσϊ τπ058 ογοαίοά, (Καλπεν, ᾧ 684, Οὐ. 1, .7εἰ{.γ-τοοῖκοι 
ΤῊΟ δοπιοβίίς βαοτίῆοοβ οὐ τη Οὐὑθοκβ γοτο ρουγίοστηθά ἴῃ 1Π|6 αὐλή 
δὴ ρόπ δὅπὰ αἰγὺ οουτί, ἀγτουπὰ νυν ΐσἢ ὑνοσγΘ ἀγγδηροὰ (Π|6 δραᾶτί- 

πισηΐν οὐ Γ᾿ πηδ]δ ΤυστηθοτΒ οὐ ἴθ ἔτ γ. ΤηῸ Ἰοπιδηβ, οἡ {Π0 

οἴμνον παρά, "δὰ {ποὶγ ὀοπιοδιίσ ἰδ γ ἴῃ {Π|6 ἐοπιρίμοίμπι, νυ οἷν ΓΟ Ττ- 

οὐ δὴ ὁρδη δαύλτο ἰπ {π|6 σοπίγο οὐ 1Π|6 φέγένην. - μαντικῇ. “ Ὠἰνίηδ- 

εἰοα." ὙΠῸ ΟΥσοκ ἰσγπὶ μαντική 5. τυυσἢ τήογο οχίοηθος ἰπ πιδδη- 

ἴοι ὑπ {πὸ 1, δείη ἀἰοίπαέίο, βἰποο ἰΐ βίρπίἤοϑ ΔΠΥ πιδϑϑηβ ὈῪ νυ οἢ 
πα ἀδοτοον οὐ {π6 σούβ σαπ θ6 ἀϊδοονογοά, 106 πδίυγαὶ 88. νν6}} ἃ8 
Ὅν. ἀπ δοία! ; τιαϊ ἰπ, [6 βϑοσβ, πὰ 1η6 οὐδοῖοβ, ἄχο., υῆοσο ἴπ6 νν ἢ} 
οὐ ἴα σού ἰ5 τουδαϊδὰ Ὀγ ἱπαορί γαιοη, 85. Ὑν6}} 85. 1π0 βίψπϑ νυ μίοἢ 
[6 γούκ ἴγουν ἴῃ {Ππ|Ὸ ὙΓΔῪ οὐτηδη, ( οί. Απε., “. ν. ᾿ϊοίνπαείο.) 

διατεδρύλητο. “1ὶ τὲ ΘΟΠΊΙΟΩΪΥ τοροτίοὰ," ἐἰ, ε., ξ γᾶ ἃ πναῖτοῦ 
οΓ σοπιπίοη σοηνογδδιίοη. ὙΠῸ γτεϑόϊηρ οὐ {0 οΥἀίΠαΤΥ ἰοχί, διετεν 
δυέλλητο, 'ν ἡοῦν ἀσδογνθάν τοὐοοίδά ὉῪ 1η6 ὑδδὶ οὐΐίογα. (Οὐπν 
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ΡᾶγΘ ογπεμιαπη, αα ἰος.)---ὡς. “ον {παΐ." ---φαίη. ΤῊ ορϊαΐινϑ 

π᾿ 1Π6 ἱπαϊγθοι παγγαϊίοη (ογαέξίο οὐϊίψιια), ἴο ἀδηοῖθ [8 αββϑυίίοη οὗ 

ΔΠΟΙΠοΥ. (Καλπεν, ᾧ 888, 2, «εἰ{.)---τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν. 

“Γηδι τῃη6 ἀν σαν ἰηξἰγηδι!οη5 πῖο Ὠΐτη." ΤῈΘ ἴθτῃ δαιμόνιον, 

ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ, βίσηϊῆθβ [16 ΒΔ ΠῚ ἃ5 ϑεῖον, ἃ. 6.ν “ αἰνίη6,᾽ ΟΥ ν»ῆαΐβο- 

ΟΥΟΙ ρΓΟσΘΘα5 ἔγομῃ ἴΠ6 σοὰβ. βθηοθ 1ῃ6 δχργββϑϑίοῃ τὸ δαιμόνιον 

Ον ἢ τῃ6 ἀγ]616) ἢᾶ5 1ῃ6 ΞΔΙη6 τηϑδηΐϊησ 85 τὸ ϑεῖον, “16 ἀε᾽τν,᾽" 

ἐἴ1η6 αἰνίηγ." (Οοπιρατο Ῥτοίερ., οἢ. ν)---αὐτὸν αἰτιάσασθαι εἰςφέρ- 

ἕν. “ΤΟ ᾶνθ δοουββά Πἢϊπὶ οἵ ἱπίγοάυοίηρσ." Τὴ νϑτῦ αἰτιάομαι 

5. οἴϊθη οοηβίγαθα, ἂἃ5 Πούθ, νυ ἢ δὴ δοουβαίϊνα ἂἀπᾶ δη ἰπδηϊτίνο. 

(Οοτηραζᾳ ἰἰ., 7, 12.) 

ὁ 9. 

καινότερον τῶν ἄλλων. Οὔβοτνα {παΐ ἄλλων ὨΘΥΘ Δ Κ65 ἴπ6 Ρ'δδθ 

οἵ ἢ οἱ ἄλλοι. ΤἼῊΘ αΥΘΘΚΒ ἃΓ6 80 ἰοπα οὔ π6 σαηϊῖνα νυ 1Π6 σομ- 

Ραγαΐϊνθ, [Παΐ [Π6Υ δυοπ Ρυΐ ἴῃ {Π6 σοηϊζῖνα δη οὐὔ͵θοΐ ἴο νϊοἢ 1η6 

σοΙηρδτίβοη (065 ποΐ ἀἰγΘΟΙΥ τοῖθυ. (βιμέέπιαπτι, ᾧ 132, ποίε 8, εά. 

Κον.)---μαντικὴν νομίζοντες. ““Αοκπον]δαρίησ 1Π6 δχἰβίθποα οὗ ἂἃπ 

ἃτί οὗἉ αἰν!παίίοη,᾽ ὁ. 6.) θ6]Θνὶηρ ἴῃ ἀἰν᾽ηδί!οη.---οἰωνοῖς τε καὶ φή- 

μαις, κι τ. Δ. ““ΟΙἴη6Π5 ἔτγοιῃ δἰγάβ, ἀπά νοΐθθβ, ἂπὰ βιρβῇβ, δῃὰ 580- 

γῆσ65." ΒΥ φῆμαι ἅτ τηθδῃηΐ ΟἸΏΘΠ5 ἴάκθη ἔγοτη 6 νοΐθθβ οὗ ἤθη, 

ἀῃὰ ΠΟΘ 5Β0Ιὴ86 ΒΌΡΡΙΥ ἀνθρώπων ὨδΙΘ. ΒΥ σύμθολα ἃτθ τηθδδηΐ 

οἰσηβ οἵ ναγίοιιβ Κη 5, ΒΌο ἢ ἃ5 {πυπάθυ, ᾿σῃἐπίηρ, {μ6 τηθϑίϊηρ ἃ 

ῥθίβοη, ζθ. ΒΥ ϑυσίαι ἅτ6 ἱπάϊσαϊαα 1ῃ6 οἴῆθηβ δῃὰ ργϑβᾶσββ ἀ6- 

αἰνὰ ἔγοιη ἰπβρθοίίησ [ῃ8 Θη γα 15 οὗ νἱου ΠΊ5.--τοὖτοΐ τε. ὙΤΠΘ Ραᾶτ- 

ἐἰο1]6 τὲ ἤθυα βίδηαἀβ ορροβϑᾶ ἴο 1ῃ68 καί ἴῃ κἀκεῖνος, 50 ἱμαΐ οὗτοί τε 

γὰρ... -- κἀκεῖνος 18 ἴΠ8 5Ά1η6, ἴῃ [δοΐ, ἃ5 Βαγὶπηρ ὡς γὰρ οὗτοι... - 

οὕτω καὶ ἐκεῖνος.---τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας. ““ΤὭδϊ 186 

Ὀἰγαβ (ν ΒΙΟἢ ΤΠΘΥ 566), ΟΥ 1Π6. ΡΕΥβοἢ5 ὑπαΐ τηθϑὶ ἴῃ 6πη."---τοῖς μαν- 

τευομένοις. “ΤῸ ἴποβθ γ»ὴ0 σοηβα!ῦ ὈΥ αἱν]ηδίϊοη.᾽" ---κἀκεῖνος δὲ 

οὕτως ἐνόμιζεν. ““Απὰ 50, Πκοννῖβθ, ἀἰὰ μ6 1μ1η}κ. (ΟὐοΙΏρΑΓΘ ποὶθ 

οη οὗτοί τε.) 

4. 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεῖστοι. ““'ΤῊΘ ΓΔ} ὙΠῸ Οὗ ΒΘΥΒΟΠ5, μουν σοσ." ΤῊΘ 

Ρατγιῖο!α ἀλλά πθτθ ἱπίγοάιοθβ ἃ ᾿ἰπηϊαιίοη ἴο 1Π6 ργθοθάϊηρ οἴδιβθ, 

(6 νειοῦ ποὺν ρτοσθθαϊησ ἴ0 5ΠΟΨ ΠΟῪ ἴδ νγὰβ {πᾶὶ ϑοογαῖθϑ, 

«που σὴ Θδηϊοτίαἰ πῃ [656 ΒΘ ΠΕἰπηΘ ηῖ8 γοβρθοίϊηρ αἰν᾽ παίίοη 'π οοπη- 

τη ϑυἢ {π6 τυ ἀθ, γοὲ ἱπουγγοὰ 1ῃ6 δσοαδβαίίϊοη οὗἉ ἱπιρίοῖν. 

(Ηετνδὶ, αὐ ἰοο.)--τ-ὠποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι. ““Τ|αὶ {ΠΟΥ͂ 

816. Ὀσΐὴ ἀἰνογίθα (γοιὴ Βοπη6 1Πϊη 55) ἀπ ὑγρθϑᾶ οη (10 ΟἸΠΘΓΒ).᾽" --- 
ὥςπερ ἐγίγνωσκεν. “ΑΒ. ἢΘ ΤΟΔΙΥ {πουρὶϊ,᾽ ὁ. 6.7 ἃ8 ἮΘ ΥΘΑΙΠΥ Ὀ6- 
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πονϑὰ..---καὶ πολλοῖς τῶν ξυνόντων προηγόρευε. “Απὰ δ6 υβοὰ ἴο 

[γον Γη ταδηΥ οὐ 056 τ 0 ἀββοοίαιθα υνἱτἢ Ηΐπ.᾽" ϑοοτγαίθβ ΠΕΥΟΥ 
Θβιδο βνθὰ ἂπν ματι συ βοῖοοὶ, πὰ ἤθ ποθ δὰ πὸ ἀϊβείρ 65, βέγιοι- 

Ιν 5ο σα! ϑὰ. Α οεἴτγοῖο οὔ ἱπαυϊβί εἶν τη π πὰ νου 5, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, γΘΓΟ 
βοῦῦ διββοπηθίθὰ ἀτουπὰ ἐπ), ἀπά, οἰαττηθὰ νυν 8 σοηνθγβαίίοη 
δηὰ ἱπδίγυοσίίοπ, ὑγοσο δἰἰδομθαὰ το δεΐπι υυῖτἢ ἱποτθάϊθ]θ αἰδοιίοη. 

Τυσβο ἄγ Χοπορθοῃβ οἱ ξύνοντες Σωκράτει. (Οοπδυϊ Ἡ ρρετδ᾽ 
17 αΓ ϑοεταίες, ο. ἵν., Ῥ. 387 οὗἉΤ 8. γο]υτηθ.) 
ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος. ““ Αββογιίηρ ἰμαλ 16 ἀοὶν πὰ 

εἰναι δἰπὶ ἃ ργθυΐϊουβ ἱπιϊτηδιίοη οὐ (ἢ6 βυδ)θοῖ." ἘἘφαϊναϊοπὲ ἴο 

λέγων τὸ δαιμόνιον προσημαίνειν. ΜΉΘη ννὸ αββίσῃ οὐ βυρσσοϑέ ΒΟΠῚΘ 
τϑᾶβοη ἴῃ 1ἢ6 τηΐηὰ οὗ ΠΟΙ ΘΙ ΡΟΥΒΟΠ ὙΓΠΥ 6 ἀ065 δὴν ἰπίηνσ, ἰξ ἰ8 

ἈΒΌΔΙΥ οχργεββοά ὈῪ ὡς ἢ δπ δοσυβαιν ΟΥἩὨ σοπί εἶν αὐβοϊαϊο ; πὰ 

τπδη, ἰη ᾿γαπβίδιίησ, ΒΟΙῚΘ ΧΡ ΔΊΟΓΥ ἸΘΥΤ ΟΥ̓ ΟἰΔ56 πηθβὶ ὃὉ6 ἰπδοτί- 

οὐ. (διωίπιαπη, ὁ 14δ, ποίε δ, εἄ. κοὐ.) Χοπορίιοῃ, ἱπ 16 ῥγοβθηῖ 

Ραδβδρο, ἀπά ἰπ ΠΊΒΗΥ ΟἾΠΟΤΒ, ἀββοσίβ ταὶ Βοσγαῖθ5 ν᾽88 ποῖ ΟὨΪΥ ΡγῸ- 

νοπίοά ὃν δὲ5 50- Δ }Π6 σοηΐοβ ἔγοιη ὑπάοτγίακΚίηρ Ηἰτη 56] , ΟΥ σϑοοῖη- 

πισπάϊπρ ἴῃ ΟἸΟΥΒ 8ῺΥ δοῖ, θυϊ νν᾽ὰ5 αἰβὸ ὑγρϑὰ 10 υπάοτίακο οὐ τϑο- 
οιππιοπὰ σοτίδίη δοῖβ. Ραΐο, ου τπ οὐδοῦ πδηὰ, ΘΧΡΓΟΒΒΙῪ ἀθοίαγοϑ 

ναι τὸ σαπίυβ πα ΟἿὨΪΥ ἃ ἀἰδβυδβίνθ ΡΟΥΘ, ΠΟΥΘῚ ἃ ρουβυδβίνο. 

Τοΐδ οχιγαογάϊπαγυ ἀἰβογορδηονυ τᾶν θῸ τοιηονοὰ, ἱζ, υνῖτ Τϑηπο- 

τπρᾶπη, τγ6 δύρροδο ἰπᾶὶ Χοπορθοη οἰ ποὶ δοσυγαίο!  ἀἰδιίη συ Βῃ 

δούνγοσπ {Π|Ὸ τοβυ 15 10 νυ ϑΐοῖ {6 ἀϊνίπθ νοΐοο σϑίδσγο, δηὰ {086 

τίει βοογαίοα εἰ πη βο  Γ ἱπίοτγο ἔγοτὰ [15 βίίδησο. [{ἀιὶβ νοΐσο, 

ὙΒΟΠΟΥΟΥ ἰΐ ν 85 δαγὰ ὈΥ Βοσγαίοβ, ννὰ8 ἃ βίρῃ οἵἉ ἀϊδοουγασοπιθηΐ, 
ἴε (Ἱοννβ, οὐ ποοοββδίιυ, {πδὶ, 85 οὔδῃ 885 1Π|6 νοΐσο νν8 βίϊθηῖ, ἰ(5 

βἰίσποο υυϑδ ἃ βίβη οὐ σησοουγαροιησηΐ δηά οχιογίδιίοη, (Κάλπεγ, αὐ 
ἰος. Οοηδοϊ Ῥγοίερ, οἷν. ν.) 

τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις μετέμελε. “ὙΥΏΐΠ6 ἰε τοροηιοὰ {πσπὶ ἱΓ ΔΩΥ 

ἀϊά ποὶ οὔΕΥ εΐπι,᾽" ἐ. ε., νυ δῖ], {Γ δὴν ἀϊδονονοά πε νναγηίηρβ, {ΠῸῪ 
με τουσδου ἴἰὸ γοροιϊ οὐἁ 5. Οὔποτγνο {π6 ἴογοο οὔ {ἰν6 σοηάϊτίοηδὶ 
πόραϊίνο μή. ΤΡ ποραιϊίνο ἱα Ἰοίηδά υυτἢ ἃ ματι οίρ!ο τ δα {ΠΟῪ 

σἂπ ὕΟῸ τοδοῖνοά ἱπίο ἃ σοηπόϊιίοηδ! οἶδυδο. Τὺ {πὸ 1, αἰ πόσο 
"νου ὕ χἱί φιεί ἀμέεπι ποπ Ρμαγεδανι. (Κιλπεν, ὁ 140, 3, .).ε1.} 

ὁ δ. 

καίτοι. “ Απὰ γοῖ." Χοπορθοη στὸ ἀδρατί ἔγοῖη ἀπο ἱπησηδά αι 
πυδήσοι οΥὁἉἀϊδουπκίοη, απὰ τυγη ἴ0 ἃ Πανν βίαδιοτησηΐ, ποὲ τοΐοττοά ἰὸ 
“πὶ τὸ ποουμηιίοη. ὙΠῸ σδαγο νγᾶδ ἐμ αϊ Βοογαίου ἰηἰσοδυσοά σὺν 
δεϊείσι, ποὶ πὲ ἢ 6 Ὑ ΒΟΥ ἀϊαἰνο! σνοά ἐπ {6 κού. -τὐῤδόκει δ' ἂν ἀμ» 
Φότερα ταῦτα. “Νονν δ τνουἹὰ πᾶνο ἀρρουγοῖ (10 Ν6) ΒοΙΝ οὔνομα." 
᾿πυροτίοσι (τ {πο ρἰυροτνίσοι, τὸ ἰοδίσαιϊο εἴνο γοροι του οὐ ἀπ δοιίοη. 

(ἢ 
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Τηδί 15, ἃ5 οὐΐθη 85 [ῃ6 οἰγουτηβίαπῃοθϑβ τη ]οηθα ἴῃ {6 ΒυασΟΘΘή ΩΣ 

4156 οσουτγοα, 50 οἴἴθῃ σου] ἢ6 πᾶν ἀρρθατθά, ἄο. (Κῆλπευ, 

Φ]ο.6. Καλπεν, Ο'. Ο., ᾧ 424, β., ..ε1.)---εοΜἰ προαγορεύων ὡς ὑπὸ ϑεοῦ, 

6. ἍΤ ἴῃ Τογουναγηΐηρσ {Πθ πῃ οὗ {πη 58. ἃ5 5ῃονγη (υπίο ὨΪπ) ΒΥ 

τΩΠ]6 ἀο (γ, Π68 ὙΘΥΘ {ΠπΘΥΘρΡΟΠ ΘΥ̓ΘΠ ΟΡΘΠΙΪΥ αἰΐοτίησς Ὑ]αΐ γᾺ8 

58 ᾿ ΟΌΒΘΟΙΥΘ {Π6 ΘΙΠρΡΙογππθηΐ οὗ ἐφαίνετο νΥ]ἢ ἃ Ῥαυ ορ]6, ἀπὰ 

115 ΒΌΡΡΙγ Πρ 'η 1ῃ15 νὰν {86 ΡΙασο οὗ ἂῃ δάνϑθ, νν 8116 1Π6 ΡῬαυοῖρ]6 

15 ἴο θ6 γϑ παθσθά ὈΥ ἃ ἰθπβθ6. (Μιέέηιαητι, ᾧ 144, ποίε 8, εἄ. Κοῦ.γ--- 

κἄᾷτα. Οὐοηῃίταρίοα [ὉΓ καὶ εἶτα. 'ΤῊΘ [ὈΓΠῚ5 κᾷτα ἀπᾶ κἄπειτα (καὶ 

ἔπειτα) τὸ οἴΐθη ἱπίγοάποθα θΘΙΌΥΘ ραυ Ορ]65 ΠΘΥΘ νγ6 νου] 6χ- 

ΡΘοΐ [Π6 5Βἰ12Ρ16 εἶτα ἀῃὰ ἔπειτα. Τῃ ΒΌΘΝ οα565 καί 15 ποῦ Θχρθίϊνο, 

85 501ὴ6 ᾿τηᾶρίηθ, Ὀὰΐ μὰ5 116 [ΌΥΟΘ οἵ ““Θνϑηῃ." (Πεϊπάον αὐ Ῥίαί., 

Ῥλμαά., 89, Ὁ. δδιεα ὁ. αὦ Ῥίαι., αοτρ., 457, Β.)---ότε οὐκ ὧν προέλε- 

γεν. ΓΒ ἱπηρογίθοί, ἀσαίη, οἵ δὴ δοίίοῃ οἵϊζθῃ τορθαίβα.--εἰ μὴ ἐπί- 

στευεν ἀληθεύσειν. “1 Πα παᾶ ποΐ Ὀο]Θνοα {α΄ μ6 τνναβ δϑουΐ ἴοὸ 

ΒΡΘΔΚ {πΠ6 {τὰ {},᾽ ὁ. 6., [παῷ {Π656 ργϑαϊοιϊοηβ οἵ μἷβ. νγουἹα δούθαν 

ΘΟΠῚΘ ἴο Ρ4558. 

ταῦτα δέ. “Νον ὙΠ} τοραγὰ ἴο [Π656 {μη 5,᾽᾽ ἡ. 6.7 15 Ὀ6Π θυ ησ 

τπαΐ 6 νναὰβ ἀθουΐ (0 ΤὈΓΘ΄61] ννμαΐ νου] οοηθ ἴο ρΡᾷᾶβ5. ΤῊΘ {χαὶπ 

οἵ [4685 15 ἃ5 [ὍΠΟΥνΒ : Α βύτο Κπον]θᾶρθ οἵ {Π6 Γαΐατγα 15 δὴ αἰἰτιθαΐθ 

ΟΥ̓ ἀοΙγ αἴοπθ. [1 {Π6Π, ΔΗΥ͂ τηᾶῃ Ὀ6]ΙΘν 5 1Παΐ ΗΘ 15 σοϊηρσ ἴο Ῥ͵δ- 

αἴοῦ 1Π6 Γαΐαγο {γα ]γ, Π6 τημβῖ, Οὗ σΟῦ56, ΤΟΙΟΥ {Π15 ἴο 1η6 ἱπβρίγαΐίοη 

οἵ ἀοἰἴν, {πα 15, Β6 τηιϑῖί, οἵ οουγβο, θθ ον ἴῃ {Π6 αχἰβίθησθ οἵ ἀρίίγ.. 

(Καληεον, αὐ ἰοο.)--- πιστεύων δὲ ϑεοῖς. “Νοῦν, 1 Π6 ἰγαδίοα ἴῃ σοῦβ,᾽ 

ἃ. 6.7) 1 ἨΘ Ὑγ67Θ 5. {παΐ ἢἷβ ργθάϊοί!οη5 ννου]ὰ οοπηθ ἴο Ρᾶ585, θ6- 

Θα.56. {ΠΘῪ ὙΡΘΥΘ ΤὈγθβῆονγη ἀπίο Ὠΐτη ὈΥ {π6 ΔΘ (γ.---πῶς ἐνόμιζεν 

“ονν ἀἸᾶ 6 ὈΘΙΙΘν 6, ἡ. 6.γ πον σου] ἢ 6 ΡΟΒΒΙΡΙΥ (μίηκ. 

ὁ 8. 

ἀλλὰ μὴν ἐποίει καὶ τάδε. «“Βαΐ, ἴῃ ὑτυῖῃ, μ6 ἀἴά {π|5 αἰ5ο. ΤΠθ 

Ραυί 0165 ἀλλά μήν ἅΥΘ ΠΘΙΘ ΘΙΏΡΙΟΥΘα [0 ΘΧΡΙ6Β5 ἃ ΒΤ ΠΡ Αἰ γηλα οη. 

ΟΥ̓ ΔΒβθυθσδίίοη, ἃ πα 56ΥΥΘ ἴο ἰπί ΓΟ 06 ἃ ΠΟῸ ΔΥριπιοπί, ἃπα {πμαΐ, 

ἴοο, ἃ ΨΘΙΥ͂ ννΟΙσὮΥ ΟΠΟ, ΤΟΥ 1Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ρτονὶηρ ὑπαὶ βοογαίθβ 

θο] ον θα ἴῃ ἴΠπ6 οχἰβίθποο οὗ σοάβ, Τὰ δἀνουβαΐϊνο ἀλλά 1ἰβ ατηθὰ 

αὖ [Π6 ΘΔΙΌΤΠΪ65 Οὗ ΠΪ5 ΔΟΟΘΌΒΟΥΒ, ὙγΠ116 μήν ΒΘΥΥΘΒ ἴο0 Β5ΠΟΥ {Π6 σ0η- 

ἤάδθποο οὗ ἢΪβ ἀθίδ παρ υ.---τὰ μὲν ἀναγκαῖα. ““ΤῊΘ (ΠἰησΒ 1Ππᾶΐ ὑγῸῚΘ 

ΠΘΟΘΒΒΩΙΥ ἴο Ὀ6 ἀο0η6,᾿" ἐ. 6.,) ΨὙΠαΐθυ υ τηϊσῦ Ὀ6 1Π6ῚΓ ἴβδϑαθ. ΤῊΘ 

ΥΘΙΌΥΘΠΟΘ 15 ἴο {Πἰηρσ5 {Πππᾶΐ τηβὲ 06 40η6, ἃ5 ἃ Τηδίζ6 1 οὗ σοῦγ86, ἀπά 

ὙΠΟ. ἀγῸ τΤοαυϊγοά οἰΠΘΥ Ὁ. ἀπίν, ΟΥ̓ Βοηἃ Τοᾶβοῃ, ΟΥ̓ ΠΘΟΟΘΒΒΙΥ 

ΤΉῊ656 ΤΌ]]ονν ἢχϑᾶ ἀπᾶ οοτίαϊη σα 65, νυ Πποὰΐ νυ ΐο (ΠΟΥ σαῃ ποί 8 

ΡΟΙΟΙΤΩΘα.---τκαὶ πράττειν. ““Τνοη (80) ἴο 40." Ἐαυϊνα]οηΐ ἴο οὕτω 

καὶ πράττειν.--- ἐνόμιζεν. Ἐτηρδιϊ τοαᾶβ ἐνόμιζον, ἴη6 οοπ]θοίαγ οἱ 
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[αποϊανίυ ; υξ, 45 ὟΥ͂ οἶβκὸ σΟΥΤ ΟΕΪΎ ΤΟΤΉΔΥΚΒ, {118 υνογὰ γοίουτοὰ 

το ἴπο {τσ β οἵ βϑοοτγαῖοβ, ἰξ βου ἃ ἤᾶνθ ὈΘΘη νομέζοιεν.-τπερὶ δὲ τῶν 

ἀδήλων, κ΄ τι Δ. “ὙὙΠῈ τορατγά, Πού ΘΥΟσ, ἴο (πΐηρβ ἐμδὲ ὑγοτθ ὑη- 
οοτίαίη ἵπ ἐμοῖσ πδίατο μον ΠΟῪ ὑγοῦὰ ουθπίαδίθ,᾽" ἑ. ἐς.) ὙΠ τοραγὰ 

τὸ εἰνίπρβ οἵ ὑποογίαίη δνοηῖ.---μαντευσομένους. “ΤῸ σοπδοϊ: (ἢ 6 
ὈΓΔΟΪ6Β."".--οκὶ ποιητέα. ““ὙΥ̓ΒΘΊΠΘΥ (ΠΟΥ ΤΟ τΘ ἴο Ὀ6 ἀοπθ (οΥΓ ποί).᾽" 

41. 

καὶ. ““Ασοοτγάϊησ!γ." Το μΡαγίίοὶθ καί ἰ8 ἤθσα δχαρ  πδίοσυ, δπὸ 

ἱπίγοσισοβ ΘΧΔΙΏΡ 68 ἴο Π]υϑέτγαῖθ [Π6 Τοτοροίησ ραγασταρἢ.---τοὺς μέλ 

λοντας καλῶς οἰκήσειν. “ΤΏαΣ {ΠΟῪ Ἰνῆο ἱπίθηὰ ἰο τοσυϊαΐο δάνδῃ- 
ἱαροουβῖν." Τ)6 νοτὺ οἰκέω ΠΟΤΘ 85 ΥΘΓΙΥ͂ ΠΟΥ͂ {Π|6 Β8ΠΠ6 ἴΌΓΟΘ 

85 διοικέω. Ἰιαυποϊανίαβ ργΘίοτΒ οἰκίζειν ἱοροϊκήσειν, ἀπὰ Ετποβίΐ δο- 

ΓΌΕΠν οὐΐι5 οἰκίσειν. ΤΏ Τοίδσοποθ, ΠΟΥΓΘΥΟΥ, 18 ποῖ ἴο τιδτθ θυ] α- 

ἐπί, ΤῸΓ ἐπ {5 πὸ ογᾶοὶθ νουὰ Ὁ ποοάθα, δυϊ ἴο ΟΟΟΌΡΔΠΟΥ ΔΠΟΥ 
δυπΠάϊηρ.---προςδεῖσθαι. “ διαπὰ ἴῃ παρᾶ, Ὀ6 5165 οἴ μον (μη σβ." Οὐ- 
Β6ΤνΟ (Π|6 ΤὍΤΟΘ οἵ πρός ἱπ σοπηροβίτίοη.---τεκτονικὸν μὲν γὰρ, κ. τ. λ. 

ΤΟΥ, 85 10 ἃ τηδη᾽ 5 Ὀδοοτηίηρ ἃ σοοά ὈΌΪΠΘΥ, ΟΥὙ Βτη ἢ,᾽" ἄς. ϑρ- 

ΡἾΥ ἄνθρωπον 85 {6 ἀσσυβαιΐνο ὈΘίοτΟ γενέσθαι, ἀηὰ ΟὔΒΟΤΥ 6 1Π6 ΤΌΤΟΘ 

οἵ τἶνϑ τογπιϊπαιίοη ἐκός ἐπ ἀδποιίπρ ΔΌΪΠΠΥ οὐ πίπ6558. -- τῶν τοιούτων 
ἔργων ἐξεταστικόν. “ΑἸ δοσυγαίο ἰηγοβιίσαίου οὗἩ βυσι ρυγβυ 8 88 
{π656." Αὐἀϊοσοιίνοβ ἀσποιίηρ σδρΔΌ ν, ἤίποββ, ΒΚ], ἱποϊυδίης 

τπσδο ἐπ ἐκός, ἅγο σοπβίγυσὰ υἢ ἃ σοηϊτνο. (Μαιλία, ᾧ 344.) Ἦν 

ἐξεταστικός β τηδαπὶ ὁπ 6 0 σδη ἀἰβοονοῦ δπὰ ἀσπιοηβίγαίο (ἢ 6χ- 

σοΙ δῆ 65 οΥ ἀδίδοίβ οὐ ἀἰ Πογθηΐ ὉΡΟΥΚΒ ΟΥ̓ ρυγβυΐ 5, ΔΙ ΠΠΟΌΡ ἢ ̓6 ΠΟΎΘΥ 

ῬΟΓΒΌΠΑΙΠΥ σηρασοά ἴῃ {Π6πὶ:; οὁπ6, ἰπ ΟἸΒΟΤ υγογὰβ, νῸ 5 οσσυρίοα 

ἰπ ϑεωρίᾳ (Βροσυϊδιίοη), ποῖ ἰῃ πράξει (δοιίοῃ, ΟΥ̓ τνΟΥΚ). 

λογιστικόν. “ΔῊ 8016 ΤΟΆΒΟΠΟΙ," [258 ΘΟΥΓΘΟΙΥ τοίογγοά ὉῪ 
βοῖηο ἴο τῦσγο ΔΌΠΗΥ ἰπ τοοκοηίπηε οὐ σοπηρυϊδιίοῃ.---- πάντα τὰ τοιαῦτα 

μαδέματα, κ. τ. Δ. “Ἐὔὺ τηουρς {δὲ 8}} βασι τπΐπ 8 85 1650 Ὑν ΤῸ 
τοκοεν Οὐ Ἰσαγηίης,, πὰ ὑγοτγο ἴο 06 αἰιαἰηδὰ ἴὸ ὉῪ 1π6 υπάσογπίδηάίπν 
οὐπιδη," ἰ. ε., Ὺ 186 πιοτὸ σχοτγοίβο οὐ μυπιδη υηδογπίαηδίησ, υνπουΐ 

ΟὟΌΤ Βόοκίπῃ ΤΟΥ ΟΥ σχροοιίίηρ δὴ αἰά ἵγοιι οἡ πἰφ. Οὔὐβόγνθ πότ 
ἴδ ἴγοῦ οἵὨ αἱρετέα, νν»ῃΐοῦ τοίδτα ἰο τπ6 χταβρίπρ ΟΥ̓ τηδβίοσίηρ οὗ ἃ 

σππε, ποῖ ἂν Βοδ βύρροδο, 10 16 τοῦτο οποοβίηρ οὐ ἰ. ὟΥ6 ᾶνθ 
ρῖπδοά αὶ δοπιπιὰ ἀπ ΟΥ μαδήματα, Βυρρὶ γίηρ εἶναι ἔγοπι ἴν6 βυθδοφύδηι 
εἴκυκο, ΚΟΝΠΟΥ ἀπά οἴγοτγα, βονγονογ, πᾶν πὸ δομητηα πστο, δηδ 
εἶνο καί 6 ἴοτοῦ οὐ “ὄυδη," Ὑνδἰοῖν τηᾶκο ἃ τηυοῖν 1688 ΠδίΌΓΑΙ ἃγ- 
ταπροπιοηΐ, ἀπά ὁπ ποῖ ἰη δοσογάδησο υυῖ{ἢ [η6 ΝΑΙ δἰ πιρ! οἰεν οἵ 
Χοπορθοπ᾿α κίν]ο. 
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ᾧ 8. 

τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις, κ. τ. Δ. “ΗΕ| 5α]4, πονγαυοὶ ὑπαὶ 
1η6 σοάβ γτϑβοῦυθα ππίο ΤΠΘΙΏΒΘΙν 65 {Π6 τηοβῦ ἱπηρογίδηΐ οὗ [6 ζδίηρΒ 

σοππηθοίθα ἢ {Π656 ῬυΥΒΟΪ 5,᾽)" ἡ. 6., [8 ΤῆοΥ6 ἱπηρογίαηξ τ βῸ 5 

Δὺϊβίησ ΤΠτΟτη {ΘΓ ΘΧΘΤΟΙΒθ. ΞΌΡΡΙΥ ἃΠΘΙῚ τούτοις ἴῃ6 Ὑγογᾶβ τοῖς 

μαθήμασιν ὄντων.---δῆλον εἶναι. “ΝΥ ἃ5 Ττηδληϊΐο5βί.᾽" [Ιη ατδοκ, ΔηΥ 

ἀδρθπάθηϊξ οδιβθ, ᾿ῃ 8η ογαίϊο οὐϊίφιια, ΤηᾶΥ Βίαπά ἴπ {πΠ6 δοουβαῦνθ 

8η4 ᾿πηΠηϊζῖνθ, ἀθρεπάϊησ ο ἃ γϑτῦ οἵ βαγίησ. [Ι͂ἢ 1 αΐϊη, 1}15 15 τθ- 

βίγιοίθα [0 ΒΘ ΟἸα 565 οΟὗὁὨ {Π6 ογαίίο οὐϊίψιια ἃ5. ἅἃτ6 ἱπίγοάασοα ΒΥ 

ΓΘ] γ 6. ΡΥΟΠΟΙ5 ΟΥ Ταϊαίῖνθ οοπ]ποίίοηβ. (Καλπεγ, ᾧ 889, .7εἰ7.} 

--φυτευσαμένῳ. ΟΌὈΒΘΙΥΘ ἴΠ6 ἴΌΓΟΘ οὗ 1Π6 τη 16 ἰη {15 νγοτὰ ἀπὰᾶ ἴῃ 

οἰκοδομησαμένῳ, 85 ΤοίοΥτηρ ἴο {Π6 ἀοίηρ οὗ ἃ [Πἰησ ΤΟΥ ΟΠΘ᾽5 56], 

εἰ συμφέρει. ““ΥΒΘΊΠΕΥ [Ὁ θ6 δάναπίασθοιβ (ΟΥ ποί)." Τῇ Ρᾶτ- 

[1016 εἰ 15 ΠΘΙΓΠΘΥ ΔΗ ΤΉ Δίγ 6 ΠΟΥ ποραΐϊνθ, θαΐ νγ6 τηυδὲ ἰνναν5 85- 

οογίαϊη ᾿τῸΠῚ 1Π6 σοπίθχί νΠΘΊΠΘΥ ΔΗγτηαἰ]οη ΟΥ ποραΐϊίοη ἴβ5 ἴο Ὀ6 

᾿πηΡ]164.---ἶνα εὐφραίνηται. “Ἰῃ ΟΥ̓ΔΘῚ {πα΄ ἢΘ ΤηΔΥ θ6 σ]αδάοποά," 

ὅ. 6.7 [μαὖ ἢΒ ΤΑΥ͂ ΘΠ]ΟΥ Παρρίπθ55. Οὔβουν [Π6 διμρὶουπιθηΐ οὗ [Π6 

ΒΕ] πον δου {Π6 δογίϑῦ ρα ]Ο1ρ]6, το ἱπαϊσαΐθ δῃ ουθηΐ σοητπαθα 

ἰηΐο ρσγθβθηΐ {ἰτὴ6. (ἢεϊπάον  αἀ Ρίαϊ., Ῥτοίας., Ῥ. 29.)---οεἰ διὰ ταύτην 

ἀνιάσεται. ““ΥΒΘΊΠΘΟΥ Π6. 5181] ποῖ Ὀ6 στίθνυθᾶ οὴ ΠΟΥ δοοουπί.᾽" 

Οὔδβουνθ {Π6 ποραίϊνθ [ΌΥΟΘ οὗ εἰ ἂἃ5 τϑαιίγθα ὈΥ 1πΠ6 οσοπίοχί ; ἀπᾶ, 

ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ἰΠαΐ ἀνιάσεται, ἴῃ 6 Ταΐαγ6 τη] 4416, 15 το 6 ἔθη 1π ἃ ρΡρᾶ58- 

1868 56πη56. (Καλπεῖ, αὐ ἴοο.)---κηδεστάς. ““ Ἀδ]αΐν 65." Οοηποχ- 

10Π5. ὈΥ͂ ΤΠΔΥΤΙΆΡΘ.----εἰ στερήσεται. ““ΥΒΘΊΠΘΥ ΒΘ 584}} ποΐ θ6 ἀ6- 

ρτὶνϑα." ΤΠ ἔαΐαχα τα 416 ἀσαΐη ἴῃ ἃ Ραββῖ 6 5686. 

Ὁ 9. 

εἶναι δαιμόνιον. ““ἈΡρΡοΙΐαϊΠΒ ἴο 1Π6 ἀοΙἐγ." ΟὔΒοΥγΘ ἐπαΐ δαι- 

μόνιον (ΤΠ ΠΘΥΑΠῪ «“ αἰ γ 1 Π6᾽)}) 15 ΠΟΤ ορροβϑα ἴο 811 πᾶΐ βρυὶηρβ ΠΠΌΤΩ 

{πΠ6 οροσαΐίοη οὔ Π6 μυτήδη ᾿πι6]16οΐ.---τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης. “ΑΥΘ 

νυ πΐπ 1η6. τοῦ οὐ παμηᾶη ἰηίθ]]θοί." ΞΌΡΡΙΥ εἶναι.---δαιμονᾶν. 

“ΑΥὙΘ πηδᾷ." ΤΠΘ ΡΥΪΠΊΔΥΥ τηθδηϊην 15, “ ἴο Ὀ6 ΡΟΒΒΘΒΒΘα ΒΥ 8ῃ 6υ]} 

ΒΡ ΤΙ ,᾿ ἀπά ΠΘποο “ ἴο θ6 ἀτίνθη ἴο τη πη6585." Α.5 δαιμονᾶν, ἴΠ6Π, 

5 Θαυϊν]οηΐ ἴο ὑπὸ δαίμονος κατέχεσθαι, ΟΌΒΕΙΨΘ [Π6 ΟΧΥΙΩΟΙΌΠ ἰπ|- 

ΡΙΠϊοὰ ὈΥ ᾿ξ 85 ορροβϑά ἴο δαιμόνιον.--- ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκαν, κ. τ. λ. 

“ (οβρθοίηρ ἴΠ056 {πἰη 55) νυ ΒΙοἢ 1Π6 σοάβ πᾶγθ σίνοπ ἀπίο τηθη ἴο 

ἀἰβοθυη ὈΥ Ἰθαγπίησ,᾽ ἡ. ε., ὈΥ Θχουίίηρσ {Π|6ῚΓ Οὐ ΤΘΔΒΟΠΪ Πρ ΡΟΥΨΘΙΒ. 

ΤῊ Ραγ ΟΙρΙ6. ΠΟΤ ΘΧΡΙΘΒΒ65 [Π6 ΤΠΘΔη8, δηα 15 Ραΐ ἴῃ [Π6 58 Π16 

οᾶ56 ψν ἢ ἀνθρώποις. 800 ἰπ να, ποδὶ ἀοαϊέ ε556 ὑεαίΐ8, ἴῃ ΟἸΠΟΥ 

νοτᾶβ, μαθοῦσι, ᾿που ἢ ̓ς ἀο65 ποΐ θοϊοηρ ἱπητηθἀϊαΐο]υ ἴο ἀνθρώποις, 

θὰϊ το διακρίνειν, βΒίαπα5. ἰπ 1Π6 ἀαίῖνο ὈΥ ἃ ΒρΡΘΟΙΘ5 οὗ αἰζγδοι!οπ, 

Βιμηιαπη, ὁ 144, ποίθ 5, ε. ον.) 



πχσ--""
.---.- 

ΠΝ ς. ἐὲ 

ν᾽ 
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οἷον. “ΔΑΒ ἴὉΓ οδχδιηρῖθ.᾽" ΟὈΠΊΡΑΓΘ ἰἱΐ., 1, 4.---ἰπερωτῴη. 'ΤῊΘ 

ορίατίνο ἴῃ -σίμε, ματι σα ΑΥΙῪ ἴπ σοηίγδοίοα νουῦβ, ᾿!85 4150 ἴῃ Αἰτὶο 

εἶν τογειπαίίοη -οην, -ῴην. (Μαιιλία, ὁ 198, 3.}---ὠλπὶ ζεῦγος. “Τὸ 
ἀγίνθ ἃ οματίοϊ," ΟΥ, ΠΊΟΤΘ ΤΓΘΟΙΥ͂, “ΤῸ ἀτγὶνπηρ.᾽" Ἐαϊνγα]οπῖ, 88 

Καδποτ τοπιᾶτκβ, ἰο αὐ τελεπάμπι, οὐ δοσουπηὲξ οἵ ἴπΠ6 αὔβοποο οὗ {Ππ 

ατίίοϊα ; ὙΥΠΟΤΘΆ5, ἱπ ἐπὶ τὴν ναῦν, ἱτητηοαἀ ϊαίο! ν Δ ΠΟΥ, ἴῃ6 ἀτίϊο]θ οχ 

Ργοββοὰ [88 {Π|6 ἴὍΤΟΟ οὗ ἃ ροββϑββίυθ ὑγόποῦη, δπηᾶ τνο πιυβὲ {γ8η85- 
Ιαἴδ, “οπ θοαγὰ ἢΐ5 βῃ]ρ,᾽" δαυϊνα!θηΐ ἴἰο “ ἐπ πάτεπι σιίαπι φιῖς λαδεί.᾽" 

(Καλπεν, δὰ ἰος.})---ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας, κ. τ. Δ. “ΟΥ̓, (45 Τὸ- 

ξαγὰβ τπσξο τηδίζθγ8), νυ εἰσ ἴδ 18 ρουτηϊ θὰ 8 ἴο ὈΘοΟΠΊΘ δοαυδίηϊοα 

τὰ Ὁ. πανυΐης σοπηϊδα, ΟΥἩ τηθαβυγοα, ΟΥ νγοῖσῃθα 1Π6π|.᾿" Ηδρτο 1η0 
Ραπίοϊρ!θ ᾽5 πὶ 1η6 δοσυβαῖίνθ, Ὀθοδῦβο (Π6 ἀδίϊνο ἀνθρώποις 'ἰΒ ποῖ 

σχρτγοββοά. (Μαιιλία, ᾧ 836.) Ἐνοπ  δπ 1Π6 ἀδέϊνο ἰ8Β ὀχργεββοὰ, 

85 δοσυβδίίνο βοπηοίϊη65 ΓΟΠΟἾΒ, 85 ἴῃ 1ιαιίη, “ σοδὶς ἐχρεάϊέ ε55ε 
ὅσποι.---τοὺς τὰ τοιαῦτα, κι τ. Δ. ΤΏΘ ἱπβουίίοη οὗ {656 τνογὰβ σοῃ- 

γοτίβ 1η6 ρῥγοσοάίηρ οἴδαβο, ἢ ἃ ἔξεστιν, κ' τ. Δ... ἰηῖο 8δῃ δηδοοϊυΐμοη. 

(ετηι. αὐ Ῥὴρς., . 894.) 
ἃ μὲν μαθόντας, κ- τ. Δ. “ΤΏΘ Ραγοίρ]6 18 ἀραίη Ραΐ ἴῃ (Π6 δοσιι- 

βαϊϊνο, ὑδοδυβο 106 ἀδιίνθ ἀνθρώποις 18 ποῖ ΘΧΡΓΟΒΒθὰ..---τοὺς ϑεοὺς 

γὰρ οἷς ἄν, κι τ. Δ. Απ ΔΏΒΙΨΟΥ ἴῃ οἤδοὶ ἴο ἴΠ 0856, ψνἢ0 σοτηρ᾽αἰποὰ 

ἴθαὲ το σούδβ ἀϊά ποὶ βίρηϊ ν 1η6 Γαΐαγο ἴο 81} τηθη υυἱτπουὰς ἀϊδιίπο- 

τίοῃ.---λεῳ. Αἰεὶς ἴὉΓ ἵλαος Ο {ΠΗ δοσοηϊυαίίοη, σοηβ]: Μαιίλία, 

4 10,6. 

4 10. 

ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε. “Βαϊ σογίδί ΠΙΥ ἢ 6 αἱ 1688ι."" ΟὐταρδΓΟ ποίθ 
οὐ ἀλλὰ μήν, ἴῃ ὁ Ό.---ἀεὶ μέν. ΤῊΘ ρμαπίοϊο μέν [8 ΠΟΤ ορροβοᾶ ἴὸ 
δέ αἱ {πὸ σοτηπησησοτησηΐ οὗἉ ὁ 11, ἀπὰ 16 Ὑνο]ο ῬαΒΒαρῸ 8 ὙΤΟΤΤΌΥ 

οὐ ποιίσο οη ἀσσοῦπι οὗὁἨ ποῖ. Υ μέν δηὰ δέ ἱπιογνοηΐπΡ', ΠΑΤΊΟΙΥ, ἔλεγε 

σουνο::, τοῖς δὲ βουλομένοις.---τοὺς περιπάτους. ““ΤΏΘ Ρυδ]α 

ὙΓΑΙΚα." ΤῸ ἴστιὴ περίπατος ῬΓΟΡΟΥΤΙ͂Υ ΠΊΟΔΠΒ “ 8 νγαϊ κί δδουΐ 

ματα, νουγόνοτ, ὉῪ περίπατοι το τηδαηΐ ρογισοῦβ, οὐ σονογοὰ μἶδο6 8 
ἴον νυν κίησ, ὈΌΠΕ ἴον τὸ ὑδὸ οὐ {6 ρμυδὶίς, ἴο ἰᾶΚοὸ δἱγ απὰ ὀχογοίβο 

ἴπ, ἀπά ἱπίσπδοά σαροοίδ!!ν ἴον τποβὸ ν᾿ 0 νναϊκοὰ (ον ἴπ6 θοηοῆϊ οὗ 

τὐνοῖγ πόῦῖη, ὙΠῸ βομοοὶ οὐ Αὐίδίοι!ο τνᾶβ σα! ]οὰ 186 ρεγέραιείίς, ὕ6- 
σπῦκα δὸ ἱπυρὶν υναϊκίηρ ἰπ ἃ περίπατος οἵ {6 ΤΠ ΥσΘΌπι δὲ ΑἸδοπη.--- 

γυμνάσια. "Το ΟΥ̓́Θ ρσυπηπηδίδ ὑνο τ ποῖ ΟΠἿῪ Βο 0015 οὐ σχογοίβο, 

δ αἷνὸ μίπσον οὐ τηδοιίηρ (ὉΓ ῥδΠοπορίνογα, ἀπά 8}} ρογβοῦδ ὑν8Ὸ 
πουκθι ἐπι ο!Π! δοίῃ] ἀπιυποτησηία.--- πληθούσης ἀγορᾶς. “Αἴ {πὸ τἰπιὸ 

ΟΥ̓ΛῊ ππῆτκοι," ἱ. ε., δὲ τη εἰπιο οὐὗὁἁ ἀδὺ νυ μοη {80 τηατγκοῖρῖδοο γᾶν 
ὈΜΌΠΙ οτουνθοά, ὙΡο σχρτγοβδίου πλήθουσα ἀγορά νῦν οπιρογοὰ 
το κἴχοιν τὸ εἰπιοὸ ἤγοπι ἀδουΐ ηἷποὸ ἴο ὑνοῖνο οοἰοοκ, ὙΠῸ ΘΆΠΙΟΥ 
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Ρατί οὗἩ {μ6 τηογηΐησ, ΡΥΘΥοὰ5 [0 {ῃ15, νγὰ5 ἰθυτηθα πρωΐ, ΟΥ πρὼ τῆς 
ἡμέρας. Οοιηραζα «παῦ., 1., 8, 1. 

ὅπου πλείσταις μέλλοι συνέσεσθαι. ““ΠΘΥΘ Β6 νουᾶ Ρ6 ΠΠΚΟΙῪ ἴο 

ΒοΙα ᾿πίθσσουγβθ νυ ἢ 1ῃ6 σγθαΐθϑί ΠΌΤΏΌΘΥ οὗ ῬΘΥΒΟΠΒ,᾽ ἢ. 6.) ΒΘΤΟ 

ἢ 1πουρσῃΐ μ6 ὑγου]ὰ τηθοϑῦ νυ τηοβϑί. οι ἐ  Πη65 {Π6 ογαίϊο οὐϊίψια 
15 θά ἴῃ 1Π6 ἀδρεπάθηϊ οἰδιιβοβ οἵ δὴ ογαίϊο τϑοία, νυ ΘῈ ἴΐ 15 ἴο θ6 

ΤηΥΚΟά, {παῦ ἃ βίαϊοιηθηΐ 15 τηδᾶθ, ποῖ δἃ5 ὈῪ 106 βρθδκευύ Βἰτηβοῖῦ, 

θαΐ ἃ5 Ραββίηρ ἴῃ ΔΠΟΐΠΘΥ ρΘΥΒΟ ἢ Β τηϊη4. (Καλπετ, ᾧ 585, Οὖ5., .1ε10.) 

--ὀ͵καὶ ἔλεγε μὲν ὡς τὸ πολύ. ““ΑΠα Π6 νγὰ8 [ῸΓ 1Π6 τηοβῖ ραγί θϑησασθά 

ἴῃ σον οβαίϊοη." ϑοογαΐθβ ΠΟΥΘΥ ἀ6] ΟΊ α ΔΠΥ͂ ΟΠ ρΙΘΐ6 ἀἰβοοῦῦβθ, 

θα σοηγοσβθα τυ ἢ ἢΪβ ΠΘΆΤΘΙΒ ἴῃ ἃ {ΓΘ Πα ΙΡ ΤΠ ΠΠΘΥ͂, ΟἹ ἴορίο5 78 5ΐ 

85 ἴ6Υ ὑγοῖα βυσσοβίθα ὈΥ {Π6 οσοσαβίοη. 

ὁ 11. 

Σωκράτους . . . -. οὔτε πράττοντος εἶδεν, οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. 

“ ἘΠΙΠΘΥ Βα Βοογαΐθβ ἀοίησ, ΟΥὙ Πθασγά Ὠΐτη βαυίησ." Ὑοτὺβ οἴβθοίησ 

8ΥΘ ποῖ ΡΤΟΡΘΥΙΥ σοπβίγιθα νυ] [Π6 σοηϊνο οχοθρῖ ἰῃ ροθῖστυ. ἨΗδΧ,ο, 

ΠΟΥΤΘΥΟΥ, εἶδεν 15 οΘοηβίσαθα νυ ἢ πράττοντος, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ Ὁ ΡΥΘΒΘΙΥ͂Θ 

[Π6 ΞΥΓΩΙΠΘΌΤΥ Οὗἁ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, 51Π08 λέγοντος ἤκουσεν Ἰτητηθα αἴ 6} 1ο]- 

Ιονβ. (Καλποῦ, 528, ἄπηι., 8, ΟἜτηι. οἰ.)---τῆς τῶν πάντων φύσεως. 

ἸΤῊΘ. παΐαγθ οὗ ἴη6 πηΐϊνθυβθ." ΤΠ ἱπαυϊτ]θ5 οὐ ϑοοζαΐθβ ΤΟΥ͂Θ 

{ὰγηθα ἀνγὰν ΠΌμῚ {Π6 Βρθου]αῖϊν 6 αιιθβίϊοηβ νυ ΒΙΟἢ μδᾶ δησασθα ΡΤ͵6- 

γἱΟὰ5 ῬΒΠΟΒΟΡΉΘΙΒ, ΒΌΘἢ 85 1Π6 ΟΥσίη δΔηα Τογτηδίϊοη οὗ 186 νου], 

1Π6 υη1γ οὗ {Π6 ἢγβί σᾶυβθ ἀπα {Π6 νυν οὗἉ 15 Ορθυδίίοηβ, ἴῃ Βιιοτέ, 

ΤτᾺτοτ αἰνῖπο ἴο Ὠυτηδη Δἴ ἴγ8. 

ἥπερ. “.Δ8." [ΙἼΊογΆΠν, (“ἴῃ {Π6 γᾶν) ἴῃ ΒΟ ἢ.᾽" ΞΘΌΡΡΙΥ ὁδῷ. 

-ὅπως ὁ καλούμενος, κ. τ. Δ. “ον {παΐ ἡ ΒΟ ννὰ85. οδ]]6α κόσμος 

ὈΥ ἴΠ6 ῬΓοίδββουβ οὗ νυϊβάοπι ννὰ5 Ὀσουσῃΐ ᾿ηΐο θοϊησ.᾽" ΒΥ κόσμος ἴ8 

Π6ΙΘ τηθδηΐ “16 νγο ]α,᾽)" ΟΥ̓ ““ ὈΠΙΎΘΥΒ6,᾽ 50 Οοα]Π]16 4 Ππτοτὴ 115 Ροσίθος 

δΥτδησοιηθηΐ δηα οτάθυ, δη ΠΘη66 ΟΡΡΟΒΘα ἴο {η6 ἡπάϊρεδία πιοῖες οἵ 

Ομδοβ. ΤῊ ἔθυτὴ 15 βαϊᾷ ἴο βᾶνθ θθθη ἢγβί θιηρὶουθὰ ἴῃ {Π|5 ΒΘ Π56 

ὈγΥ Ῥγυίπμασοταβ. ΤῊ6 1, ηιιεγάιι5. ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑΒ ΘΧΔΟΙΥ͂ ἴο {0185 

(Ρλοὶ., Βιϑιίοιλι., εοα. θ59. ΟΟΙμρᾶτΘ εμέ, Ρ]ιαϊ.» Ὁ. 391, εα. Ὠγεε.) 

-σοφιστῶν. ἙἘΠΩΡΙοΟΥΘα ΠΘΤΙΘ ἴῃ [Π6 56η568 οἵ φιλοσόφων. ΤῊ ΘΑΥΠ ΘΙ 

ΡὨΪΠΟΒΟΡΉΘΥΒ ὙΥΘΤΘ 8}} οδ]]θα σοφισταΐ, ἴῃ 1Π|6 ὈΘ᾿ΓΘΥ 56Π56 οὗ [Π6 ἴογτη. 

Ῥγιμάσογαβ ἢγβί τη βοῦν βίγ]θα ὨἰΠη56] φιλόσοφος, ΟΥ̓ ἃ ἰουεῦ οΓ 

ἀποιυϊεάσε ΟΥ̓ τοϊδάοηι ΤῸΥ ᾿ἰΐ8 ΟὟ ΒΆΚΘ, 8η απιαΐειγ. Ἅ6 τηυβὲ ποῖ 

οοηίουπα ἴπ656 σοφισταί νν 1 {Π|6 Ἰαί οὺ Βορ ἰβίβ ἰπ (Π6 {ἰπη6 οὗ 500- 

Ταίθ5.---ἔφυ. 'ΓΪΒ τϑδάϊηρ ΟΟΟῸΓ͵Β 'ἰῃ οὁη6 Μ,, ἃηα ἰπ {Π6 ΘΑΥ͂Υ οαϊ- 

ἤοηβ. Μοβί οἵ 16 ΜΞ. ανθ ἔχει, νὴ Ζθαπο, ΘΟ μποίου, ΒοΥ- 

δοτηδηη, Πἰπαάοτῇ, πὰ οΟἵμοΥΒ παν δἀορίο. Οὐοπβαϊξ, Βου ΥΘῖν 

ΚαὨ ΠΟΙ 5 ποίθ. 
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οχεσιν ἀνάγκαις. “ ΒΥ ὙΠᾶϊ ἤχοὰ 1ανν8." ΒΥ ἀνάγκη ἰΒ τὰ “πἰηὶ 
“θὰ πΟοοσβδίεν," ἀπὰ Ὁγ ἀνάγκαι, ἴῃ 126 ΡΙΌΓΑΙ, Ρατίβ οὔ ἰμαὶ πϑοςβ-: 
εἰΐν, ἑ, ε., ἄχϑά ἰδννβ, ΟΥ, ἃ8 γγῸ 5ΔΥ͂, “1δν7ὺβ οὗ παΐυτο."--σῶν οὐραν- 

ων. “ΟΥ̓ 6 ΒΟΑΥΘΗΪΥ Ῥμδποιηθηδ,᾽" ἑ. ε.») οὗ τῃ6 ἀρρϑαγᾶποθβ δπὸ 

ταονοιοθηΐβ ἴῃ {6 ὨΘΑΨΘΠΒ, ΠΆΓΩΘΙΥ,, [116 οἰδησαβ οὗ ἀδὺ δπὰ πὶρῃΐ, 

{6 ΘΟΌΓΒΟΒ οἵὨ {Π|6 5Βί818, βιη, δηὰ τηοοῃ, ἄσ.---τοὺς φροντίζοντας. 

“ΤΣ {ΠΟῪ Ὑγἢο ΒογαπἰΖϑὰ ᾿πίο,᾽" ἡ. ε., θυδίοα τπϑιβοῖνοβ δροαΐ. 

ὁ 12. 

καὶ πρῶτον μέν. '“ῊΘ ρΡδτιίοὶθ μέν 18 ΠΟΙΘ ορροβεὰ ἰὸ δέ ἴῃ {}:6 σοτη- 
τασησοιησηὶ οἵ ὁ 1δ, ἐσκόπει δέ, κ. τ. Ἅ.--- αὐτῶν ἐσκόπει. “ἘΦ υβοὰ 

ἴο σοπβίδον υὐἱἱἢ τορατὰ ἴοὸ {ἘΠ 6 1η,᾽} ἱ. ε., ἢ6 υδοᾶ ἴῃ τη ὶγ σαβο ἴο ἰῃ- 

ἄυϊσο ἴῃ 18:6 οἸϊοννίης γαίῃ οὗ τοροιίοη δπὰ ἱπαυίΐγυ. ΤῊΘ τοίδτ- 
6πσο ἴῃ αὐτῶν ἰΒ1ο οἱ φροντίζοντες τὰ τοιαῦτα, τηρηἰοηδὰ δὲ [6 οΟΪὁ56 

οὔ τ ργοοοάϊηρ βοοιϊίοη. ΤῈ σοπίἶνο αὐτῶν (561 5 ποῖ, ΒΟΥΥΘΥΘΥ, 
ἃ Ραχ τίνδ οπο, 85 βου οτί οχρίαίπβ ἰδ, θὰ: 18 ἴο ὕ6 (Δ Κθη ἴῃ 118 σθῆ- 

ΘΓΔῚ δδηδο οἵ “νυ τορατγὰ ἰ0,᾽" “1ἢ τοβροοὶ οὗ" (Μαιιλία, ᾧ 837.) 

ϑοπηοίίπιο5 (5 ἰάδα 15 Οχργεββοὰ 5{{}] Του ΟἸΘΑΥ͂Υ ὈΥ̓ [η6 αἀάϊείοῃ 

οἵ περί, 85 αἱ 1:6 ὑδείπηΐηρ οὗ ὁ 16. (Οοτηρατο Καλπετγ, ὁ 480, Οὗε. 
1, .7ε1{.}---πότερά ποτε. “ἉΥΏΘΙΠΘΥ ΡΟΒΒΙ0]Υ."--τἀνθρώπινα. “Ηπ- 
τῶδη αὐαίγα,᾽"" ἵ. ε., τ6 εὐ ρβ τοὶ διίηρ ἴ0 Πηδὴ 88 ἃ Τὶ ἃηπὰ βοοσίδὶ 

ναΐπρ, ͵ἱβ ἀυτίοδ, ἄς. ϑομποίἀου ἀπά οἰδοτβ τοδὰ τἀνθρώπεια, ἵτοπι 
δοῖθο Μ55,, θυϊ υἱιπσὰΐ δὴν ποοοδβϑίν, δίηοθ ἀνθρώπινα ἃπὰ ἀνθρώ- 

πεια ἅτὸ οἴδη υδοὰ 1Π6 ὁπ 0 10.6 οἱοτ. (Καλπεν, αὐ ἰος.) "“ΤῺΘ 

ἰτίος ἀϊδιϊποιίοπ Ὀσιννοση 16 ἔννο ΤὌττηβ, (που σι νΟΥΥ βοϊάοτα οὔ- 
βετνοὰ, απὰ πορὶοοίοὰ αἷ8δὸ ἴῃ 1:6 ᾿γοβοηΐ ἰπβίδησο, ἰβ 88 1Ὸ]ΠΟΥΒ: 

ἀνθρώπινα τοσδηβ {πΐηρ8 ἀόπο ὈΥ τηϑη ; δηὰ ἀνθρώπεια, ἰμΐηρβ {πᾶὶ 
ϑεϊοης ἴο, οὐ ὕὑσηθῆϊ τηδη 5 ΠδΙΌΓΟ, 

ἔρχονται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν. “ὍΠΟΥ ΘΗΙΟΥ μπῶ 

τὸ ἱανοσιραιίου οὐἉ πυοὴν ἰορίοβ 5 1650," ἡ. ε., [ΠΥ ῥγοοσοά ἰ0 Βρθο- 
οαἷαιῖο οὐ Ρἰν δἰσα! μι πτηοιηδηδ.---παρέντες. “ΒΥ νανίηρ πορὶοσίοᾷ," 
ἐ. ε., Ὺ Βαυίηρ οοπδί στο {Ππ|ῸπῈ ὈΠυνΟΤΙΌΥ {ΠΟ Γ ΠΟΙσΟ.---τὰ δαιμόνια. 

“ (Οοἰοκεία! τοδιῖογα,"" ἰ, ἐ, (6 ρθμσποιησηδ οὐἨ πο οδνδῃβ, {6 

εὔὐθπδηρου οὐ βδοπβοῦβ, ἄσ, Οὐοιορᾶγο {Π|6 ἰδίοΥ Ρατί οἵ ὁ 1δ, ποιήσειν, 
ὅταν βούλωνται, καὶ ἀνέμους, κ. τ. λ.--τὰ προζήκοντα. “ΤΒΟΙΓ ἀυϊγ."" 

Μοτο {πσγα!ν, κἀν αὐΐηρα τπᾶι Ὀδοοίηο {π6η," ἑ. κι) 85. τῆδῃ δηὰ 
αἴόγαὶ ὑσίηρ. 

ὁ 13. 

» εἰ μὴ φανερὸν αὐτοῖς ἐστιν. “ΓΔ [5 ποῖ τηδηΐοδὲ ὑπίο μοι" 

απὸ μαπίοϊο εἰ ἐπ δουυπι ον βαϊά τὸ ὕῸ οτηρίογοά, ἰπ οι οοηδίγοο- 
«ἴσην ἂν {πὸ ὑτοκοηῖ, αὔτ θαυμάζω, δορὰ πόπιὸ οἵμον νοτθι ὀχργοβδίηρ 

- 



χῦῷ ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ 1Ι.-ΟΗΑΡΤΕῈΒ 1’, 

δἰποίίοπβ οὗ {Π6 πιϊπᾶ, ἴῃ ρΡΙαοα οἵ ὅτι. ϑΒ.ΓΟΙῪ βρθακίηρσ, μδυγουοῦ 

εἰ 15 ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ θα ἴῃ 5.0 ἢ. Ο45685, ἴο ΟΔΥΤΥ ὙΠ 1ξ Δη Θχργαβϑίοῃ 

οὗ ὑποουίαϊπίν ἂπᾶ ἀουθέ. Τὴ Αἰίο ουβίοιϊη οὗὨ ἀνοϊαϊηρσ ἃ ἴοπθ οὗ 

ἀδοϊβίομ ἴῃ ἀἰβοοῦγβο νγὰβ ἴῃ6 οσοδβίοῃ οὗ 1185 δηὰ, 'π δοοοσάδποθ 

συ ἢ 1η15 σαβίομπη, εἰ 15 θα οὗ {Π]π 5 ποῖ ΟΠ]Υ͂ ΠΙΡΉΪΥ ΡτΟθΔὉ16, Ὀαΐ, 

85 ἴῃ 1ἴῃ6 ργεβϑηΐ ἰηβίδῃοθ, Θη ΙΓΟΙΥ οοτίαϊη. (Βιέξίηιαπη, ᾧ 149, Κοῦ.) 

--᾿ὰὐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας, κ. τ. Δ. ““Β΄1Π66 πΠαἴ αν6 ἢ {ΠΟΥ͂ 

ὍΟ Ργ]46 {ΠθΙηβ 65 πηοβῦ ΠΡΟῚ ἀἰβοου βίη σ᾽ ΘΟΠΟΘτηΪηρ 500} τηδῖ- 

[615 85 {Π656.᾽" ἘΕῸΤ {Π6 σοηῃδίχαοίίοη ΠΘτΟ ὙΥἹἢ 1Π6 ᾿πῆηϊζνα δοξά- 

ζειν, ΘΟη5.] ποθ οἡ δῆλον εἶναι, ᾧ 8. ὙἼΤΠ6 γϑτῦ φρονεῖν, 1 ἐπί 

διὰ ἃ ἀαΐϊνο, βίσηϊῆθβ “ἴο ῥυϊάθ οπμθ᾽ 5 561 ὕροῃ βοιηθίῃϊηρ." [10 ἰ5 

5.1.4 }1Υ Δοοοιηρδηϊθα ὈΥ ἴΠ6 δάνθιῦ μέγα. (Οομρατθ ἤ͵αξίλα, ᾧ 588, 

δ.)---διακεῖσθαι. ““ΑΥΘ αῇδοίθα,᾽" ὁ. 6., δοΐ. 

ὁ 14. 

τῶν τε γὰρ μαινομένων. ΤῊ ΡΑ͵ΙΟ]6 τέ ΒΘ σΟΥΓΘΒΡΟΠα5 [0 τέ ἱπ 
[Π6 νγοτάβ τῶν τε μεριμνώντων, ἀπ 1Π6 ἔνγοὸ 5ΒΘῃΐθ ΠΟ 65 816 ἴο θ6 Τ6- 

βαταθα 85 ρᾶγ4}16] ἴο ὁπ6 ἃποΐμεσ. ΤΠ τέ ἴῃ 1Π6 ἢγβί βεπίβποβ 18 

ἴο Ὀ6 τοπάογεα ““85,᾿ δῃὰ ἴπ 1ῃ6 βθβοοῃᾷ “50. ΧΘΠΟΡΒΟΙ ΤΑΓΙΟΙΥ͂ 

ΘΟΠΠΘΟΙῖβ ὈΥ͂ ΤΠΘΔΠ85 οὗ τό. .. . τέ, ΘΌΘΙ δὴ ΔΙΤαΠρσθιηθηΐ ΟΟΟῸΣΒ 

ΤΙΩΟΥΙΘ ζγΘαΘΠΙΥ ἴῃ ΡΟΘΊΓΥ ; ΨῬΏΘΓΙΘΔΒ, ᾿ἴπ ΡΤΟΒΘ, γγ6 σϑ ΠΟΙΆ Υ πὰ 1ὲ 

ΟΠΪΥ ΘΠ ῬΠΟΪΘ βθπηΐθηοαϑβ, οὐ, αὖ Ἰθαβῖ, δοιηρὶθίθ ροχίοπμβ οὗ βθῃ- 

ἴθ Π665, ἃ16 ἴο θ6 σοῃποθοίθᾶ. (Καλπεν, 754, 8, «7ε1.)---τὰ μὴ φοδερὰ 

φοθεῖσθαι. Οοτηράτα ἤοταί., δ'αὲ., 11., 8, 58: ““Εϑὲ ρεπιι5 ὠπῶπι ϑὲκῖ- 

εἰξῖα τπιλίϊωτι τπεέμεηάα ἐϊπιεπίϊδ." --ἐν ὄχλῳ. ““ ΑἸηϊὰ ἃ οτοννὰ,᾽ ἃ. δ... 

ὈΘΙΌΓΘ ἃ ΙᾶγρΘ σοποοῦγβ6.---οὐδ᾽ ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους εἶναι. ““ ΤὭδξ 

[ΠΥ τηυδβὲ ποῖ θύϑῆ μὸ ουὔζς διηοηρ ΤΏ6Π, ἢ. ε., 5Ὸ Ἰηΐο ΡυὈ]ο. ὙὙΠᾺ 

ἐξιτητέον ΞΌΡΡΙΥ αὐτοῖς. ΝΟΘΌΪΘΥ γΘΙΌΔ15 ἴῃ τέον ἀθηοΐίθ ΠΟΘ ββι τ, 

δηἀ ΔΏΒΞΨΨΘΥΙ ἴο {Π6 1, αἰϊη σοταπηα ἴῃ ἄπηι. 

λίθους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα. ““ίοποβ δῃᾶ σοϊημηοη ΡίθΘ665 οὗ 

νοοᾶ,᾽" ὁ. 6., βίοοΚβ ἃηᾷ βίοπθβ. ΤἼΘ Ρδυίοῖρ!6 τυχών 15 οἴἴοη υδοᾶ 

ἴο 5Βίσῃὶν ΔΠΥ͂ 1] Πρ ΘΟΙΏΤΏΟΠ ΟΥ̓ΘΟΙΏΡΑΓΑΙΙΥΘΙΥ νυ 1655 ; ΔΠΥ ἰπϊησ 

ὙΥΒΙΟἢ ΤΑΥ͂ Ὀ6 τηδΐ ὙΠ ΔΠΥ ΠΘΤΘ. Ηδθποθ ξύλα τὰ τυχόντα 1] 

τηθδῃ 1 ΘΥΆ ΠΥ “ὁ ΡΙΘο65 οὗ ννοοά ἐδιαΐ σιεεὲ Ὁ5, (ἰ. δ.) νυ ἢ νυ ἢ τγΘ 

Τηθ61), ΔΠΥ͂ ΠΟΤ δηά δ ΔΗΥ͂ {ΠΠὴ6 :" ἴῃ ὙΥΒ ]οἢ ΟΌΒΘΥΨΘ {Π6 ἴοτοσ οὗ 

1:6 δοτὶβί. Ξϑομ Ποὺ {πη Κ85 1παΐ ὈγῪ λίθους ἀπὰ ξύλα δβίαίπες οἵ 

Βίοῃθ Οὐ ὑνοοᾶ ἃΥΘ ΠθτΘ τηθᾶηΐ, θὰ 1ῃ6 ΘρίμΠπθὲ τὰ τυχόντα ΟἸΕΗΙΙΥ͂ 
ἀἰβρτουοβ [Πἰ8. ΧΟΠΟΡΠΟΠ, οΝ 16 σΟΠίΤΑΤΥ, Δ] 465, ἃ5 ΚΌΠΟΥ οον- 

ΤΟΙ ΓΟΙΠΑΤΚΒ, 0 1Π|6 ῬΥΓΙΠΟΙΡΙΘ οἵ Γι Ἰοἴβτη, {Ππαΐ 5, {μ6 νγουβιὶρ οὗ 

τηδίθυϊαὶ β βία ΠΟ 8, 50}. ἃ5 ΒΊΟΠοβ, ρ]απίβ, ὑγθᾶροῃβ, ὅζο., ἃ βρϑοῖθα 

οἵ ἸἀΟἸΔΙΤΥ 51}}} σοτημηοη διηοης {Π|6 ΠΟΡστΤΟ {Ὑ10 65 ἴῃ ΒΟΙΏΘ Οὗ 16 σγϑβὲ 

ΘΤπ Ρατίβ οὗ Αἰτίοδ. 
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τῶν μεριμνώντων. “ΟΥ̓ ἴΠο56 ῈΟ Βρεουϊδίθ,᾽" ἑ. ε., Ο 6 κ ἴο 
ΓΥ πασγονν ἱπίο. ΤῊΘ νϑτῦ μεριμνῶ 15 τηυσῖ ΒΙΤΟΠΡΟΥ ἴῃ Δη φρον- 
τίζω, ατιὰ τηδᾶπβ, ὈτΟΡΕΤΙΥ, “10 Δ Κ6 δηχίουβ ἱπουσι" δϑουϊ ἃπΥ 

τοίη, “10 ΤΠ ΠΚ ΘΑΓΠΟΒΕΥ ὕροη,᾽ πὰ ΠΘησΘ, “10 Βοᾶπ τηἰπυ το , 

ἄτο.---ἶῦν μόνον τὸ ὃν εἶναι. ““ΤὨδί [ΠΟΙ 'β ὁΠ6 νγουἹὰ δοπθ."" Μοτγθ 
ἐπποσαῖν, “ἀπαὶ νπδίθυου οχίβίβ 15 Οὁη6 810π6."" ΤῊδ τηθδπίπρ ἴ8, 
ἴπαξ 41} ρατίβ οὐ πδίῃγο {Όυτη ὁΠ6 σταηὰ ἡγῇ 016, ΟΠ ὑγου]ὰ ΟΥ ἀπίνουβο, 

ΟΥ̓Χ 85 Οἴδοσο ὄχργθββ68 ἰΐ (Δεαά., ἰἱ., 37), “πέτα ε588 οπια." ΤῊΪΒ 

85 16 ἀοοίτίπο οἵ ΤΠ8165, Ῥυ παρογαβ, Ἐτηρθάοοϊθβ, ΧΟΘΠΟρΡΔΠΕΒ, 

Ῥαγιηθηΐάοβ, Ἠθγδοὶϊ 8, ΑΠΑΧΑρΡΌΓΑΒ, πὰ ΟἸΠΘΥΒ, ΠΑΠΊΟΙΥ͂, ἕνα τὸν 

κόσμον εἶναι, ΟΥ ἔν εἶναι τὰ πάντα καλούμενα.---ἄπειρα τὸ πλῆθος. 

ἜΤμας ἴΠποτο ἄγ νου ἀβ ἰπῆπῖτ πὶ πυτηθο τ." Μοτθ ΠἰΟΤΆΙΥ, “1881 
{πὸ τὐΐπσα νυ μἰσῖι οχίδὲ ἅτ ἱηδηϊθ ἵπ ΠυτΩΡΟΙ.᾽" ΒΌΡΡΙΥ τὰ ὄντο 

εἶναι. ΑΒ τὸ ὅν ἴῃ 156 Ἀγουϊουβ οἰδυβθ 8 δαυίϊναϊθηξ ἰο κόσμον, 5ὲ 
τὰ ὄντα ὮΟΤΟ ὙΠ] 06 1Π|6 52Π|6 85 κόσμους. "ΓῊΪ5 νγὰ8 [Π:6 ἀοοίτίπε 

οἵ Απαχίπιαπόοτ, Απαχίπηθηθβ, Ασομοῖαυβ, ἄς. Οοτώραγο ϑέοδαιι, 
Ἑεῖορς. Ῥὰνε., ἵ., 52: ᾿Αναξίμανδρος, ᾿Αναξιμένης, ᾿Αρχέλαος . .. .. 

ἀπείρους κόσμους ἐν τῷ ἀπείρῳ. 
ἀεὶ κινεῖσθαι πάντα. “ΤΊΝΙ 811 (Πΐπσβ ἅτο ἰπ ἃ βίδίθ οὔ σοηβίαπί 

πιοιίου." ΤΠ νγαβ, ἱπ μαγίίσυϊλτ, [6 ἀοοσίτίπο οἵ Ηδτδο 5, νος 

τηπίηίαίησά {πᾶὶ ΤΠΟΥΘ θ᾽ 88 ΠῸ βυσῃ {π|πρ’ 88 τοβὲ ἰπ {Π6 Ὀπίνογβο, 
δ: τἘπ1 41}} {πἰπρβ ὑνότγο ἰηνοϊνοὰ ἴῃ σοπβίδηϊ νἱοϊββίτυ δ ἀπὰ σἤδηρο, 
ψ πο ΠΟ σα!Ποὰ τὴν τῶν πάντων ῥοήν. Οὐοτίρᾶτγο ϑέοδαις, Ἐεὶ. Ῥὴψε., 

.., 30: Ἡράκλειτος ἠρεμίαν μὲν καὶ στάσιν ἐκ τῶν ὅλων ἀνύρει, κίνησιν 

δὲ τοῖς πᾶσιν ἀπεδίδου.---οὐδὲν ἂν ποτε κινηθῆναι. ““ΤὨδὲ ποιδίην 

σου! σνοῦ μᾶνὸ ὕδδη βοΐ ἴῃ τηοϊίοη," ΤῊΪΒ νγαβ, ἰῃ μαγι συϊατ, 186 

ἀοσιτίπο οἵ Ζοηο οἵἉ Ηδ᾽δα οΥ Υ οἹία, ἰπ βουΐποτγη [{8]νῪ, ἀπὰ 186 Του πά- 

ΕΥ οὐ ΤΠ ΕΠοαιίο βοοῖ, Ηο ἰβ βαίὰ (ὁ ''ᾶνϑ ἀγρυδὰ υυἱτἢ στοαὶ 
ΒΌθ ον ἀραϊηβι {ΠῸ ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὐ τποιΐοη,. Οὔβοτγνο μοτο 16 6π- 
Ῥἱουτηδηςξ οὐὕἉ ἄν νυ τη 6 ἱπῆπηϊεἶνο, σί νίηρ το τοδὶ τηοοῦ {Π|6 Β4Π|6 Βἰρᾳ- 
πίδοαιίου δα {πὸ ορίαιίνο ἢ ἄν υνουῦά πᾶν ἰπ {16 τοβοϊυτίοη ὉΥ 

πισδην οἵ 15 δηΐίίο νετῦ. (Μαρλία, ὁ 697,1, 4.})--- πάντα γίγνεσθαί 

τε καὶ ἀπόλλυσθαι. “" ΤΈΏρδι 81} τοίη σα ἅγὸ ὈΟ(ἢ ὑγοάυσοδά δηὰ ἀ6- 
βιγογοῦ," ἱ. ε., μᾶνο ὅπ οτἰ απ ἀηὰ σοποαυσπὶ ἀσδίγυοίίοη. ΤΟ 8]- 

Ἰυκίοπ ἐπ τὸ τὺ ἀοοιτίηο οἵ Ἰ,φυοσίρρυπ, {πη δυῖδοῦ οὐ ἔθ Αἰογηΐο 

τπδονν, ἀπά δΐα ραρὶ! Τλοπηοστίτυβ, ννο τηδίηἰαἰποὰ {πὲ 4}} (μίτρα 
ψοτο ῥγοὐδυσοά ἵγοῖη 6 δοποοῦγο (σύγκρισις) ΟΥ̓ δίοπιΒ, δηά ἀδ- 

πίγογοά ἀρπίη ὉῪ {πον βοραγαιίος ἵγοιη ὁπ ποῖ οΥ, οὐ ἀδοοιηροδί θη 

(διάκρισι().---τοῖς δὲ οὔτ' ἂν γενέσθαι, κι τ. Δ. “Ὅπιο οἴνογα, {πᾶ 
ποιιίηρ ὄνον σουά μανο ὕδοπ ῥγούθυσοά οὐ ΨΨ}} ροτίβἢ," ἐ, ἐ., ΟΥΟΥ 

συ πανὸ δὰ ἃ Βορίηηίην οὐ ὙΨΠῚ πᾶνοὸ ἂπ ὁπ, ΤῊΝ γᾶν {86 
ἐδοιτίπο οἵ Ζουο, ἴμ6 Ἰοσηδοτ οὐ το ἘΠοδις ποσί, αἰγοῦῦγ τοίσττοί ἴο 

ἘΣ 
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ᾧ 1. 

ἐσκόπει δὲ περὶ αὐτῶν, κ. τ. Δ. (ΟΟΤΏΡΑΥΘ ποΐθ Οἡ 1ῃ6 ΘΟΠΙΤΏΘΠ6Θς 

τηθηΐ οὗ ᾧ 12.---ἄρ΄. ““ὙΥΒοίΠοΥ.".-- τ᾽ ἀνθρώπεια. ““Ἠυτϊηδη δγίβ.᾽" 

ΤΑίθσα!ν, ““1Π6 [Πΐησ5 ἀρρουίαϊπίηρ ἴο τηδη."---τοῦθ᾽, ὅ τι ἂν μάθωσιν, 

ποιήσειν. “Ποῦ ΤΠ6ΥῪ Ὑ}011 ργαοίίοθ {Πδΐ, γ᾽ Παίβοθυϑυ [Π6Ὺ τῆᾶὺ μαῦδ 

Ἰθαγηβά."--οὗ τὰ ϑεῖα ζητοῦντες. “«ΤΏΘΥ ΨὯΟ 566Κ ἴο ἱπγϑβίϊσαΐθ 

σΘἸ βία] {Π1Πη55.᾽"---οαἷς ἀνάγκαις. ΟὈΙΏΡΑΓΙΘ ὁ 11.---ὔδατα. ““Ἀδίη8.᾽ 

-π--ὥρας. ““ΘΘΆΒΟΠ5." ---καὺ ὅτου δ' ἄλλους “Απᾶ ὙΒΑΐΘΥΘΥ 6156 

8150.᾽ ΟὈΒΘΙνΘ {Π6 [ΌΤΟΘ οἵ δέ.---ἶ τῶν τοιούτων ἕκαστα. “ΤἸῃ ᾿ψμδὲ 
ὙΑΥ ΘΔΟἢ οὗ 500} ἑῃΐη 5 ἃ5 {Π656. ΞΘΌΡΡΙΥ ὁδῷ ΔΓΕ Υ ἧ. 

ὁ 16. 

τῶν ταῦτα πραγματευομένων. ““ΤΠΟΒΘ ἯἼΟ Ὀαβίοα {ΠΘΙηβοῖυ 65 
ἀδουΐ {Π656 {πη 55." ΤΗΘ νϑυῦ πραγματεύομαι ῬΤΟΡΘΙΙΥ͂ ΤΏΘΔΠ8Β ““ἴο 

ΙΩΔΚΘ ΔΠΥ͂ ΤΠ]Πσ ΟΠΘ᾽5. Ὀυ5ΙΠ655,᾽" “10 ὝΟΙΚ αὐ 1{,᾿) “«“1ἢο ἴακα ἰΐ ἰπ 

Βαμα." ---οαὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἂν ἀεὶ διελέγετο. “δ Βίτη- 

561, ΠΟΥΨΘΥΘΥ͂, νγᾺ5 ΔΙνγαΥ5, ἃ5 Οἴΐθη ἃ5 Δἃη ορροῦ ΠΥ Οσουτϊτοᾶ, 

σοηγνουβίησ οἢ 5.0] 6 οβ σο]αἰϊν ἴο τηδη." 8 Βᾶγο ρίνϑη ἄν Πθσθ, 

γνῖτἢ {Π6 ἱπηροτίδος ᾿ἱπαϊοαίϊνθ, [Π6 τηθαπὶηρ ἀββϑίσηθα ἰο 1 ὃγῪ Ἡρτ- 

ΤηᾶπΠη (αὐ γ1ρ.» Ρ. 820. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ Κεϊδὴρ, (δ υἱ δὲ τπιδις ἄν γατίϊομία, 

Ρ. 115). ΟΥΥΪἿ ΘοΙημηοη ΕΠ Ρ]5}} ἰάΪ ΟΠ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ὑγΟῸ ἃ ἈΠΒΎΨΟΙ 75: 

85 ὙὙ6}}, ἀηα νγου]ά, θ6514.65, Παυ 126 Ὀο του ἢ ἀεί, “Ἢ Ὠἰτηβοῖῖ, 

ΒΟΥΘΥΘΥ͂, τοι αἰννὰγ 5 Ὀ8 σοηγθυβίησ,᾽" ὅο.---τῶν ἀνθρωπείων. 506- 

Ταΐοβ, ἃ8 6 πᾶν αἰγθαᾶν ορβοινθᾶ, βίτονο ἴο ἰὕτη {Π6 αἰζοηίίοη οὗ 

15 σουηίγυ τ ῃ τοῖα Βρθου]αΐνο φιθβίϊοηβ οὗ ἃ ρΡῃγβίοαὶ παΐαγο ἴο 

1Π6 βυθ͵θοῦ οὗ τηογαὶ ἀ{165, ἀπὰ ἴο {Π6 ἸΙογα οἵ νἱτίαθ ; ἃπαὰ ἤθποθ 

ΟἸσοτο τηϊρσΐ νγ6}} Βα Υ οἵ μἷπὶ {πα΄ Π6 ννὰβ 1π6 ἢγβί γγῆο οδ]]θα ἄονῃ 
ῬἈΠΟΒΟΡΏΥ ἔγοια θάνῃ ἰο θαυ, ἀπ ᾿ηϊγοάποθα ΠΟΥ ἰηΐο 186 οἰ(ἰ65 

δηα Παθιαίοη5 οὗ τηθη, {πᾶὶ 5818 τηϊρ] ᾿ηβίσαοι {Πθτὴ σοποθσηΐησ 

1{{ ἀπα ΙΔ η 6 ΓΒ, ΘΟποοΥπϊηρσ σοΟΟά ἀπά ΘΥ]]} {πῖησΒ. (756. Θμαϑί., 

ν., 4. 

σκοπῶν. “Ομ ἀογίηρ,᾽" ὁ. 6., ἱπνοβιϊραίίησ. --- τέ σωφροσύνη, τὶ 

μανία. ““Υμαΐ 56] ςοοπίτοὶ, νυν μαΐ τηδα ἀθβίσο." Μανία ΘΙ βία μαβ 

ΟΡΡοββᾶ ἴο σωφροσύνη, ἃ5 ἴῃ Ῥ]αΐο᾽Β Ῥτοίαρσοταβ (929, Β.): ὃ ἐκεῖ σω- 

φροσύνην ἡγοῦντο εἷναι, .. . - - ἐνταῦθα μανίαν.---ἀνδρεία. ““Μαη]!- 

ἃ655." ΕῸΓ ἀνδρεία ἴῃ (Π15 ΡΙα66, Ξίθρῃθηβ ἂηα Ζθιηθ νυ ἀνδρία, 

ΤΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 8}} 1Π6 Μ55. ᾿Ανδρία 15 ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ “Του 6,᾽ ΘΙ ὰΒ 

(6Ὑ6. {πὸ 1ᾶἄθα οἵ σουταρσο 15 τϑαϊίγοᾶ, ἴῃ Ορροβίτοη ἴο σον 68 ΟΥ 

σ“ειλία. (Οοηδβυὶ Καληποῦ, αὐ ἰος., ἃ σΟΙΏΡΑΓΙΘ ἰγν., θ, 10.)--- πολετι- 

κός. “Α βίαϊθβιηδη." [1116 ΥΆ]}}Υ, “Οη6. 5ΚΠΠ16 ἃ ἴῃ τοσυ]αϊπσ 1ῃ6 

ΔΙΤΑΙΓΒ οἵ ἃ βίαϊθ.""---ἀρχ κὸς ἀνθρώπων. ““Οπθ 5116 ἰῃ σογογπίησ 

τη6η."---καλοὺς κἀγαθούς. ““ἩΟΝΟΥΔ0]6 δΔηα ἡνουίΠγ." ΤῊ οἰ μοι] 
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τηθδηΐης οὗὨ {18 νγὰ }]-Κπούνη ἔόττι οὗ δχρτγοββίοη τηυβὲ οὗ συῦτγβθ Ὀ8 
Βοτο δὐορίοα, 48 τεφυϊγεὰ ὈΥ 1η6 σοπίοχί. Α8 τοραγὰβ [18 μοὶ το] 
πιδαηίησ, σοπβυὶ: Ογοίεῖς Ηἰδίοτῳ οΓ Οἴτεεεε, νο]. 1ϊϊ., Ρ. 62, ποίε, 
ὙΒΟΤΘ βοῖὴθ Θχοο!θηΐ θη δ ΚΒ ὙΠ ὕ6 ΤΟαπὰ οα 1π6 γοαφαθηΐ οοη- 

Τουπηάίησ οὗὁἨ [Π6 ἐἰνῸ βίρηϊ ποδιϊοπβ.--- ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως κεκλῆ- 

σθαι. “Μίρι ἸυΒ.}γ. θ6 δ] ]οὰ 5] αν β},᾽" ἱ. ε., οὐἩ Βούνῖδ βρί γι, Ἰονν 
παϊπάδα, ἀπὰ ἤθποθ ὑπ ῦ]6 ἴο ἀρργθοίαΐϊθ 1η6 Ὀδδιῖῖθβ οὗ τπογὰὶ Θχ- 

ΘΘ]οποο. 

δ 17. 

ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἦν, κι τ. Δ. “ὙὙΠῈ τορσατγὰ, ἴπ6η, ἴο 85 

ἸΏΔΠΥ {πίπσβ 85 ἴδ ὑνὰ8 ποῖ τηδηϊοβδὲ Ποὺ π6 1πουρμξ τοβρθοϊίησ 

{ππ|,᾿ ἱ. ε., ὙἸΠἢ τοβροοὶ ἴοὸ τηΐησβ ἀθους τ θοἢ ἴδ Ὑγὰ8 ποῖ οἶα Γ 

παὶ {Π6 Βοπίϊησπίβ οὔ ϑοοσγαίοβ σοσο. Οὔβοτνο {Π6 ϑιηρὶ ουτηθηξ 

ΟΥ̓ ΤΟ ῬΟγβΟΩαΪ φανερός ΓῸΤ 10:6 ἱτηρουβοηδὶ φανερόν, Ἀπ σΟΙΏΡΑΙΘ 
ποία οἢ ϑύων τε γὰρ φανερὸς ἦν, ὁ 3.---ὐπὲρ τούτων. ἘῸΥ περὶ τού- 
τῶν, Ὀδσσῦβξο περὶ αὐτοῦ ἱτηπηοα!δίο  {Ό]ΠΟΥΒ.---- παραγνῶναι τοὺς 

δικαστάξ. ““Τιαὶ ἢ ἰυᾶσοβ γᾶν ἃ σσοησ Ἰαάστηοπί." ΤΕΘ νοτὸ 
παραγιγνώσκω τη πΠ5 ὈΤΟΡΟΤΙΥ “10 ἀδοίάο δεσίάε {1Π|6 τσ ντ,᾽ ἑ. 6.) ποῖ 
ἴπ ἃ ᾿ἴπὸ, οΥ ἰπ ἀσοογάδησο ὙΥ 1 [ξ.---. δικαστάς. ΤῊ {τἰ|4] οὐἩἉ ϑοογαΐθβ 

ἴοοϊ μἴδοο ἴῃ 16 σουτί σα] οὰ Ἠ] δα (Ἡλιεαία), ἡ ΏΘΥΘ 811 {Π|6 ΠΊΟΥΘ 
ἱπιρογίαπι σαδοβ ἵσόσο το. ΤΏΘ ὙΡΠΟΪΘ ΠΟΠΊΡΟΥ οὗ ἀϊσαβὶβ ργοϑοηξ 
ἂΐϊ ΔΠΥ ὁπ {{π|Ὸ ὉΓἃ8 ὈΒΌΔΙΗΠΥ δοῦν ἥνο Βυπάγοα; οἢ Βοπὶθ οὔοᾶ- 

βίοπβ, μουνονυοσ, [ξ νγαβ ἰδ το ὑνοὸ πυπάγοα, οὐ (ΟΌΥ παπάγο, 

ΓΒ Π6 ὁπ. οἰ οΥ5 ἰ{ γοβο 10 οὔθ Τπουδαπὰ ΟΥ̓ οὁπ6 ᾿πουβαηὰᾶ ἥνα πυπᾶ- 

Τοὰ ---εἰ μὴ τούτων ἐνεθυμήθησαν. ΤΊΙΟ γοτὺ ἐνθυμεῖσθαι ἰΒ σοηδίταοα 

ὑνίτἢ {π|6 σοηϊπῖνα οὐδ τοῖα, νυ ττἢ οὐ υτποὰϊ {6 ργοροβίτοη περί, 
ἴπ ἴπ6 δοηβὸ οὔ ""1ὸ {πΐη!ς ὕροη 1." νυ πογοαϑ τυ δὴ δοσυβδείνο, ἰΐ 
δἰ σηίῆθβ “10 ’ὰν 10 ΠΙΘΑΤΕ,᾽" “10 σοπβίἀοΥ Ὑν0}},᾽" “τὸ ννοῖσὴ ΔηῪ (πη 
ἴῃ πὸ πηΐπᾶ."" 

ὁ 18, 

βουλεύσας γάρ ποτε. “ ῬῸΓ Βανί πα, ο ὁη6 οσοαδίοῃ, ὕδδη οἰοβδα 

 Βοηοῖοτ" Οὔὕβοόογνο πότ 10 ἴοτοο οὐ 1π6 δογίβι ; βουλεύσας Ὀείπα' 
δαυϊνηϊοπι ἴο σεναίον {αείμα, οτοῖπ βουλεύων ννουὰ τησδη “ θεία 
α πκοπείογ." Το Αἰποπίδη βοπδίογῃ (θονλευταῦ) ΟΤΟ οοβοη ὉΥ ἰοῖ. 

Τρδ βοπαίο ἐμοὶ Γ οοππίδιοά οὐ ῆνο υπόγοά τηοτηθογβ, σμόβθη ἰῃ 
ἈΠίοι ἵγοτη σδοῖν οὐ {π 6 θη ἐτίθοα. Τθοδο ἥνο παπάγοα ἡνότὸ ἀἰν  ἀ- 
οὐἉ, ποσοοτάϊηρ τὸ {ἰνοίτ ἰτίυον, ἱπίο ἴσὰ Ὀοάδίοι οὐὁἨ ΠΩ͂ ὁδοῖν, σηΠοά 

πρυτανεῖαι. Ἐδοῖν ργγίαποία, ῥγοδίἀοά ΟνΟΓ {πὸ δίδίο (γ {μἱτίγ-ἄνο 
ΟΥ ὐτιγ. κἰχ ὀπνα, ἀπά ἔγοῖη {πο πὶ ὑνόγο οἰδοῖοά ΌΥ Ιοῖ 16η πρόεδροι, 
ἴον σποῖν βόνὸπ ἀδγα, υυοδο οὔϊσο ἰἐ τνδα 10 ργοδίδο ἰπ ἰν6 βοπαίο. 

Θυὸ οἵ τἰονὸ πρόεδροι ννᾶδ οἰνόσοη ἀδι!}γ, ΒῪ ἰοΐ, 1ο κίξ δα ἐπιστάτης, 
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ΟΥ̓Κ ΡΓθβιαϊηρ ΟΠΟΟΥ," ἴῃ θοΐἢ {Π6 βθηαίθ δηᾶ 1Π6 Δ5ΒΘΙΏΡΙΥ οἵ ἐπ6 
ῬΘΟρΡΙΘ, δῃὰ ἢ6 μά {η6 ΡουῈὺ οἵ ραβϑβίῃρ οὐ τϑ͵θοίϊησ ΔηγΥ πίη πα 

γγὰ5 ρτσοροβθα ἴο μη. Ἠθ μαᾷά αἶβοὸ {Π6 κογί ΟὗΤΠ6 ἰγθάβασν. ΑΒ 8 

ΟΠ οΘ ἱπνοϊν θα ΥΘΤΥῪ ᾿πηρογίαῃηϊ ρΡΟΎΨΘΥΞ, 1 Ἰαβί θα ΤΥ ΟΠΙΥ ἃ βίηρ]6 ἀδγ. 

τὸν βουλευτικὸν ὅρκον. ““'ΤῺΘ ΒΘ Παίοτ] οδίἢ.᾽ --- ὀμόσας " “ -“- 

γενόμενος. ΟΌΒΘΙΥΘ 1Π6 ἀϑΥπαθίοῃ. 'ΓννΟ ΟΥ̓ ΤΊΟΥΤΘ Ραγιοῖρ]65 οἴϊθη 

βίδῃα 1π {Π|6 5816 βθπίθποθ υυἱποιυΐ θοίησ οΘοηποοίθα ὈΥ ἃ σορυ]αΐνθ 

ΘΟΠ]ΠοΟίΪΟη καί ΟΥὙ τέ. ΤῊΪΒ 15 1η6 οᾶβ6 θη 1Π6 Ῥδυίο]Ρ]65 Ὁ16 

ΟΡΡοΒββά ἴο ϑδοὴ οἴῃϑυ, Οὐ ἴῃ ἃ οἰ πηᾶχ, ΟΥ̓ ΠΘΙΘ (45 ἰπ {Π6 ργδβαπὶ 

Ἰἰηβίδῃοθ) ὕγγῦο ΟΥ̓ΙΏΠΟΥΘ 5[Π 516 δοίϊοπβ ἅτ Ὀσουρσηΐ Τουυνασὰ ἴῃ ταρὶα 

Βισσοββίοη. (Καλπον, ὁ 106, .7ε1.) 

ἐν ᾧ ἣν κατὰ τοὺς νόμους βουλεύσειν. ““Ἰῃ νΥ ΒΟ 1ξ τνᾶβ (οοπίδϊπ 

64), {πΠαΐ μ6 Ὑ1}1 ἀϊβομπαῦσθο 1Πη6 ἀυ(165 οὗ ἃ βθπαΐου δοοοχάϊηρ ἰο 1Π6 

Ἰαννβ,᾽ 1. 6., 'ἴῃ ν Β]Οἢ ΤΠΟΥΘ νγὰβ ἃ οἴδιβα ἴο {παΐ οῇδοῖ. “ΤῊ οχ- 

ΡΙΘΒβίοη κατὰ ερὺς νόμους βουλεύσειν 15 ἴπ6 5υθ]θοΐ οἵὗὨ ἦν.-τὲν τῷ 

δήμῳ. “ΟΥ̓ΘΥ 1Π6. ΡΘΟΡΙΘ," ὁ. 6., ἴῃ {Π6 ἀΒΒΘΙΏΟΙΥ οὗ {Π6 Ρθορὶθ. 

ΤΑΓΘΓΆΠΥ, ““ ΔΙηοησ {Π6 ΡΘΟΡ]6."---παρὰ τοὺς νόμους ἐννέα στρατηγούς, 

κι τ. Δ. “Τὸ ρεΐ ἴο ἀθαίῃ Ὀγ ἃ βίῃρ]θ νοΐθ, ἴῃ ν]ἱοϊαίϊίοη οἵ {Π6 Ἰανγβ, 

8}1 1Π6 Πὶπ6 ΘΟΙΩΙΠΊΔΠΑ͂ΘΥΒ, ΠΆΙΏΘΙΥ, ΤΉΓΑΒΥ"]Ι5 πα ΕἘγαβίπἰά65, νυ ἢ 

{Π6ῚΓ ΘΟ]]Θασαθ5." ΤῊΘ ΑἰΠμΘηΐδη ΘΟΙ ΤΠ Δ ΠΩ͂ΘΥΒ ΠΟΤ τοίθυσοα ἴο μδᾶ 

δαϊηθᾷ ἃ ὈΓΠΠΙΔηΐ Πᾶν] Ὑ]ΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 1ΔΟΘἀιηοηἶΔΠ5, ΠΘΔΥ 1Π6 

15] πα. οα]Ἱθὰ Ατὐρίηυβθ, Β.Ο. 4065. ΑΠΘΥ 1Π6 Ὀαΐι16, ΒΟΥ ΥΘυ, ἃ 

ἰθιηρθβέ ἃ7Ό56, ὑγΒΊΟἢ ργθνθηίθα {π6 ΑἸμοπίδη Ἰθδάθυβ ἤτῸ πὰ βανὶηρ' 

186 5ΒΪρυν ΘΟ Κοα βϑῖ]οῦβ πὰ βοϊάϊθυβ, ἀπα {τομὴ ἰακίησ ὉΡ ἀπά ὈατΥ- 

ἱπσ {6 ἀθαά. ἘῸΧΤ {115 ΟΠ ββίοη ΤΠΘΥ ὑν σα ΡῈΌ]ΟΙΥ δοουβοϑά, δπᾶ 

ΒΙΧ οὗ πϑῖηὴ, ο μα τϑίασηθα ἴο ΑΥΠΘη5, οσα Ρὰΐ ἴο ἀθαῖίῃ. ἃ 

ἀἰβουθρᾶπου, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, οχἰβίβ ἢ τορσατγὰ ἴο 1Π6 Πα ΟΥ οὗ ἴΠ656 

ΘΟΙηΙηΔηἄθτβ. ΤῊΘ ἰοχί ΠΟΙ 5βαγ5 πῖπὲ (ἐννέα), Ὀὰΐ ΧΘΠΟΡΒΟΙ Ὠϊτη- 

Β61Γ, ΘἸΒΘύ ΠΟΥ, ΤΠ ΚΒ 1Πῃ6 ΠΕΙΠΌΘΥ ΟἾΪΥ εἰρσὶέ (Ηἱϊδὲ. ΟὙ., ἱ., 7), ἃπα 

{η15 Ἰαϑῇ νου] ἈΡΡΘΑΥ ἴὸ Ὀ6 1Π6 ΠΊΟΤΘ οοττθοῖ βυτη. (ΟΟΙΠΡΑΙΟ 

Κιυλη αὦ 2Π1|., Κι. Η., υἰϊ., 1.1.) ΤῊΘ ΠΟΙΘ. ΠιΊΌΘΥ οὗ σοτημηδηᾶθσε 

νγὰ5 ΟΥΡῚΠΑΠΥ Ἃ6η (Π1ο(. δῖε., ΧΊΙ., 74); θὰ οα6. οὗ ἐβθῖη, Ατοθ8- 

ἰταΐα5, ἀἸἰθα αὐ Μγ.Π6 πο, ἀπ Οὐπομ, ἃποίμ θυ, νὰ ποῖ ργθβθηΐ δ΄ 

1π6 ἤρσῃί. (Χεη., Ηϊδὶ. ΟὟ. 1., Θ, δεᾳᾳ.) 

μιᾷ ψήφῳ. Τιβ ννὰβ ΠΠ6 ἃ], θθόδιβθ, δ6οο) ἀϊης ἴο ἰανῦ, ΘΟ Ὰ 

ΘΟ ΠΟΥ οὐρῆΐ τὸ αν ὈΘ6 θη {ἰτὶθα βθραγαίοὶγ. (Χεη., ΗΠ δὲ. ΘΥ., 

ϊ., 7, 37.) ΟὔΒΘΥΥΘ, ἹΠΟΥΘΟΥΘΥ, {πὲ 1Π656 νου β ἅτ ρ]ασθα ἱτητηθ- 

ἀϊαῖοὶν αἴου ἐννέα στρατηγούς, ἴο ΥΟΠΑΘΥ 1Π6 ΟΡροβί το ΤΟΥ βίσικ- 

ἰησ.--- τοὺς ἀμφὶ Θράσυλλον καὶ ᾿Ερασινίδην. ΑΜ 6]1-Κπονγη ατθοκ 

ἰάϊοτα. (αι, ὁ 5883.) ᾿ΓΏΤΑΒΥ 5 ἀηὰ Τγαβίη 65 ἃγ6 ΠΟΥ Βρ6- 

Οἷα! ν παπηϑά, θθοδι56 {ΠῸν ἸνΘ τ {16 ἵννὸ πηυβύ ργοπηϊηθηΐ ΟὈ]ΘοΙΒ οὗ 

αἰΐδοκ. [Ι{ ΒΟΟΙῚΒ {παΐ ΠΟΥ {πῸ νἱοίοτυ ἴπ6 Αἰμποπίδῃ σοτητηδη θυ 
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δροπίὶ υ Ὺ Ε{π|6, {Γ ΠΥ εἰπι6, ἴῃ Ρυγδαϊ οὔ τἢ 6 γὶπσ ΘΠΟΙΩΥ͂, θαϊ, Πᾶν 

ἐπε τεϊιυσγηθα το {π6ῚΓ βίδιίοπ δἱ τ6 Αὐρίπυβα, μοὶ ἃ δοῦποῖ! ὁ {Π|6 
σοῦτβα ἴὸ 6 ποχί δἀορίεἀ. Οπ {18 οσοσαβίοῃ, ΠὨἰομηθάοη, ὁπ οὗ 

τηοῖσ πυσδου, ἐπουρὰςξ {πὲ τοῖν ἤγβι σᾶγὸ βου Ὀ6 0 5ᾶν 6 85 ΤΠΔΗΥ͂ 

85 1Π6 Ὺ οουϊὰ οὗ {πεῖ γ οντὰ ρΘορὶΘ ἀπά οὐ 16 ἀϊβαθ]θὰ ν658615, απὰ 
τπαιῖ τ 6 τυ μοῖο ἤδος οὐρὶϊ ΤῸΓ {8 ρτροβο ἴ0 581] ἱτπηγηθά δέον ἴὸ 

τὴ 5Βεδπὸ οὔτ δοιϊΐίοη. Εταβίπίάθβ, πουγουου, οοπιοπάδα (πὲ ᾿ξ νὰ5 

οἵ ρστϑδίου ἱπιροτίδηοοθ ἴὸ ὑγοσδοά ἀἴγθοῖν υν τι (6 υἱτηοβὲ βροθὰ ἴὸ 

Μ γε οπο, {πὶ ΠΟῪ πηΐσηξ ΞΌΓΡΥΪΒΘ δηὰ ΟΥ̓ΕΤΡΟΥΤΟΥ 106 ΘΠΘΙΩΥ 5 

βηπδάγοπ, νυν οἷν τ 85 51}}} ὈϊοσΚαάίησ ἴς. Βαϊ ΤΉ ΓΔΒΥ 5 βυσσοβίθα 
τὲ θοιίι {656 οὐὔ͵θοῖβ τηϊσος Ὀ6 δοσοιηρ βιὰ, {Γ ΤΟΥ ἀοίδομοᾶ ἃ 
βηυδάτου βυπιοίοηϊ ἴῸ ΔΚ σᾶγθ οὔ 186 ψύυθοκβ, ἃπὰ βαϊ!οὰ υνῖτη 186 
τΤοϑὶ οὔ {π οῖγ ἴογοοβ ἴο Μυιθπθ. ΗΙΐβΒ αἀνίοθ νγὰ8 δδορίθἃὰ. Ἐτγαβίῃ- 

ἴδδβ απὰ “ΤΉΓΑΒΥΠυ5, ᾿ποτγοίογο, θθοδτηθ ραγιουαΥν οὐποχίουβ ἴο 
Ῥορυΐαγ τοβεπίμηιοηι. {(Χεπ., Ηἰδί. Οτ., ., Τ, 31, σεφφ. ΤΑϊτί σαὶ Πα 
Ἡΐαι. ὁ Ὅτεεεε, νοἱ. ἵν., Ρ. 133, 192π|ὸ δὰ.) ἢ 

οὐκ ἠθέλησεν ἐπιψηφίσαι. "" Ἠδ τοίαβοά ἴο ρυΐ ἴξ ἴο νοΐθ." Α5 
ἐπιστάτης, Ὦδ πϑὰ [Ὁ]] ρον Υ 10 ῬΌΓΒΌΘ ΒΌΟΝ ἃ σΟΌΓΒΟ, αηὰ ΗΪ5 ΓΟ ΙΏ584] 
δανοὰ {πὸ δοουδβοὰ (οΓ τἴμαὶ ἀν. ΤῈ ΟἾΠΟΥ πρόεδροι, μονγόνοσ, ἀἰὰ 
ποῖ ἀδγο ἴο ἱπιίίδι δ ἷ8 ΠΟΌΪ6 ἤγιηΠ6Β8.---ὀργιζομένου μὲν τοῦ δήμου. 
“ ΑἸιδουρὰν {6 ρθορὶθ ὑγοτο ἱποσηβοά δραίηβὲ Ηΐτη.""--- δυνατῶν. ἴῃ 
γΡαπίουϊαγ, Τμοταιηδηοβ ἀπὰ (Δ) χοπυβ. (Οοιηραᾶγο Χεη., Ηϊει. τ. 

ΐ,, 7. Ῥίαι., Αγροὶ., ο. 20.}).-- περὶ πλείονος ἐποιήσατο. “δ ἀδοιηδὰ 

ἰξ οἵ ἅτ τπότὸ ἱπιροτίδησο ἴο ᾿εΐτβοῖγ" [ΓΑΓΟΓΆΙΥ, “86 τηδάθ ΤῸ 

δἰ πιβοῖγ ἃ ἐΐπρ ἀθόνο τότ ({πᾶπ ογά ἱπαγυ}." ΟΌΒοτνο {Π6 ὍτοΘ οὗ 

ἔπ πιά] νοΐοο.---καὶ φυλάξασθαι τοὺς ἀπειλοῦντας. “ Απὰ ἴο 12 Κθ 
μοοά οἵ πο56 νγο τυγοδίοποα," ἑ. ε., ἴο σοηδὺ} ΗΒ ΡΟΙΒΟΠΔΙ 58 ΓὈἸὉ 

ΌΥ οδογίης τοῖγ Ὀθμοβίβ. ΓΑ ΓΟγαν, “10 συᾶγά δ 56} δισαϊπβί 

τθόδὸ το τἰγοαίοποά." Οὔβογνο ἀραίπ {6 ὕογοο οὐ τη6 τά]. 

ὁ 10, 

καὶ γὰρ ἱνόμιζεν. “ Απά (πο ννοπάον [6 δοῖοὰ {118}, ὅτ Βὸ τπουρπς."» 

Οὐκέγνο {πὸ οἰ ρεΐσα] (τοῦ οὐ καὶ γάρ, {{κὸ ἰδὲ οὐ. 6 1 δείη εἰεηένι. 
-ἰπιμεῦ εἶσθαι ἀνθρώπων. "" Ἐχοτοίκο ἃ Βυρογίπισηάσποο ΟΥ̓ΟΥ τη δη." 
- οὐχ ὃν τρόπον. “Νοῖ ἰπ {πὸ νγᾶν ἴῃ νυ Βίον." ὙΠῸ δοσυβαίένο ἷν 
μετα οιηρίονοά δρβοϊυίοῖν, ἢ ἃ Κίηπὰ οἵ δάνογθίδ) ἴσο. (Οοπν- 
Ρᾶτο Δαιλία, ὁ 43δ.}.--τὰ μὲν εἰδέναι, τὰ δ' οὐκ εἰδέναι. ὅδοῖηο οἵ 
ἔνο πποίοσπι ρμΠοδορίοτα τπουρῖνς (ναὶ τὸ σοί τοοῖὶ ποίίοο πιο τον 
"Γνο πιοτὸ ἱπιροτίδηι! οἷδπα οὐἉ δοιίοηκ, απὰ πορίοσίοά ἐοδο οὐτηΐ ποῦ 

πηροπίαποο. Ομρατο Οἴεκεγο, Ν, 1). ᾿., 66 ; “ Μίαρνα ἀπ΄ ἐαγαπιὶ, 

Ἐπ τα περί ίξαπι " ποὰ ἀροίη ({|., 36): “.ΔΦ ἐπέπε νείπονα ἀδὲ περίϊ 
ΚΜ, πεέγμ: ἀρεῖίοαυ νἱπαιυίοτανιν πε οὐ ειία,. Ῥεγηεψμμνίων." “--καἱ τὰ 
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σιγῇ βουλευόμενα. ““Απᾶ {Π056 πα΄ ΔΥ6 ΡΙΔΠηΠΘα ΒΥ 115 ἴῃ 5||6Π06," 

ἃ. 6., ἈΠ ΟἿΥ πιοβί βθοτϑῖ ἱπουρηΐβ. ΟΌΒΟΥνΘ {παΐ τὰ σιγῇ βουλευό- 

μενα ἅ16 ΠΟΙΘ Ορμοβθᾷ ἴο {Π6 οοιηθίηθα ἰάθα ἴπ τὰ λεγόμενα πᾶ 
πραττόμενα, 5ἴπο6 1 {Π656 ὕννο Ἰα 6. ΘΧΡΥΘΒβίΟἢΒ ὑγ6 16 ποῦ ἰπίθηδθᾶ 
ἴο ἴοττα οη6 ππϊζθα 1468, πραττόμενα νγΟῸ]α Πᾶγ6 116 ἀτίϊ016. (εοτὺϑί, 
αα Ιοο.)---σημαίνειν. ““ἶνθ ἱπαϊσαίοΠ5,᾽ ὁ. 6.5) Β'ση8 ἃπΠα ΟἸΏ6Π8. 

ᾧ 90. 

ὅπως ποτέ. “ον ἴῃ {Π6 νγου]Ἱα.᾽"---περὶ τοὺς ϑεοὺς μὴ σωφρονεῖν. 

ἐὟγ)ὰ5 ποῦ βουπᾷ ἰπ ἢἷβ θ6]16 Γ᾽ στοβρθοίίϊησ {Π6 σοάβ.᾽ Τἠξθσαι!ν, 

“ὐγὰ5 πού βοιυπᾶ οὗ τηἰϊπα ἢ τοβρθοῦ ἴο {πΠ6 σοᾶβ."- ποτε. “Αἱ 

ΔΩΥ͂ {ἰπη6."---οἷά τις ἂν καὶ λέγων, κ. τ. Δ. “4.5, ΘΙ͵Θ ΟΠ6 ὈΟΙ᾿ [0 

ΒΑΥ͂ ἀπά Ἃο, Πα νγου]Ἱὰ Ὀοΐῃ Ὀ6 ἴῃ τϑα]ν, ἀπά νου] 06 σοπβίθσϑα 

θ6, ἃ τηοβὲ ρίουβ πηδη." 10ΌΥΆΠ]Υ, “85. 9η6 Ὀοΐἢ βαγίησ πᾶ ἀοϊπσ 

σγοῦἹά θοίἢ θ6,᾽ ὅθ. Οθβθῖνθ ἰπμαΐ ἄν θθ]οπ 5 Β6ΥΘ ἴῃ σοπβίσ 0 

ἴο 1π6 ορίαϊνα οομλΐησ οὐΐζου. ὥΤἼΘ ροβίζίομπ οὗ [15 ραυίῖο]6 ἰῃ ἃ 56ῃ- 

ἴθ πηο6 ἀδβρθηᾶβ ὙΒΟΙΥ Οἢ ΘΌΡΠΟΠΥ, ΟΥ̓́ΡΟΤΠΔΡΒ, 8150, οἢ {Π6 π664 οὗ 

τηακίηρσ {Π6 πποουίαϊ ΠΥ ΘΧΡΥΘββϑα ὈΥ ἰδ ΘΔΙΠΘΥ ΟΥ̓ἸαΊΘΥ ΡΘΥΟΘΡΙΌΙΘ, 

(Βιίέηιαηη, ὃ 189, ποίε 4, ἴον.) 

ΟΗΑΡΤΈᾺ Τ|. 

61. 
καὶ τὸ πεισθῆναί τινας. ““ΤῊΘ᾽ οἰγτουμηβίαπορ, 4150, μα οογίδιῃ 

ΡΘΙΒΟΠΒ Ὑγ616 Ρουβυδθα." ΤῊΪΒ 15 [Δ ΚΘΠ 85 [Π6 βι]θοΐ ἴο φαίνεται, 

[16 ἱπῆπηιῖν νὰ [ῃ6 πϑαΐου οὗ {Π6 δυο ῖθ πανίησ [Π6 ἔοτοθ οὗ ἃ 

Βυθβίαπίινθ. (77αιε)ῖα, ᾧ 599.)---πρὸς τοῖς εἰρημένοις. “Ἰη δαάϊίοη 

ἴο {πὸ {πΐησβ {πᾶ΄ μανθ ὈΘΘη πιθης]οη64,᾽" ἡ. 6., ἴο Ὑαῦ 85 θ6Θη. ἃ]- 

γον βαϊὰ οἵ Εἶτα ἰῃ {Π6 ργθοθαϊηρσ οΠδρΡίρου.---ἀῤροδισίων, καὶ γαστρύς, 

κι τ. Δ. “(Ὑὰ5 [886 τηοβί ἐθιηροσαΐθ οἵ 8}} θη ἃ5 τραγαθα βθῆβααὶ 

ΡΙΘαβιγοβ δηα δρροί 6. Κύμπου οὔβοῦνοβ [μα΄ ἀφροδισίων πὰ 

γαστρός, Ὀθίηςσ νυ! Πποαΐ {Π|6 τυ 10165, πᾶν 6 16 ΤΌΥΟΘ οἵ γ 6105, ἃ ΓΘΠΛΑΥΙς 

ΔΙ Οσοί μου ουὐ οἵ ΡΙα6θ ἤθυθ, ἃΠ4 ΟΠ]Υ οδ]ου]αϊθα ἴο τι] Θά .----πρὸς 

χειμῶνα. Οπ ϑοογαίοβ᾽ Θπἀυταποθ οἵ ο0]4, Θοπβυῦ ὙΥΊΡσοΥϑ᾽ ΠΠ|8 οἵ 
Ηΐπι, Ρ. 397 οὐ {15 νοι ΠΊ6.---πρὸς τὸ μετρίων δεῖσθαι, κι τ. Δ. “850 

ἰταϊποα ἴο νγαηὶ Ὀυΐ 116." ΤαΐθσΑΠν, “το 1Π6 τγαπίϊησ οἵ τηοάθγαίθ 

ἀπίησβ." ὙΠῸ ἱπβηϊῖνθ νυ 1Π6 ποιιΐθυ οἵ {Π|6 ἁγίϊο]6. ἀσαὶῃ οῖη- 

ΡΪογθᾶ ἃ5 ἃ Ποιη.---πάνυ μικρὰ κεκτημένος. “ΑἸΠΠΟΙσἢ. ΡΟΒΒΟββίησ 

ὙΟΙΥ {Π|π σ᾿ ΤηΘΔΠ5." [Ιπ {π6 (Ποοποιηΐοιιβ οἱ Χοπορμῃοη (ἰϊ., 3), 

Θοογαῖθϑ ΤΟΙ ΑΥ}3 τὸ ΟΥΟΌΏ]α5, {Ππαᾶΐ, 1Γ πὸ οσουἹᾶ πη ἃ γϑαβοηδὉ]θ 

ῬΟΤΟΠαΒΘΥ, μ6 ΒΠμου]ἃ ΡουΠαρ5 σοὶ ἤγνθ τηΐπα: ΤΟΥ Δ}] 8 Ῥγοροτίν, ἴη- 

οἰπαϊησ ἷ8. ποθ. ΕἾΝΘ τηΐπδὺ ΤῸ θαι] ἴο ὅ88, {π6 τηΐπα θοὶῃ 
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δαυϊναίεπι ἰοὸ 817 60. Οὔδβεοσγνθ {{|6 σομδίγυοιίοη ΠΘΙΘ οὗ [86 ποζω- 
ἰπαίϊνθ κεκτημένος ὙΥΣῖιἢ 106 ἱπῆηϊῖνθ ἔχειν. ΤῊΘ ρδγίοϊθβ ὡς ἀπὰ 
ὥςτε, στὰ δὴ ἱπῆπιτῖνο, ἀτὸ Ἰοϊπθὰ υυτἢ ἃ ποιηϊπαῖϊνθ, νυ Βθη 1.6 

νετὺ οὐ νυ μίος 6 Ρατγίῖοϊθ ἀθρθηὰβ ἰ8 οὴ6 τοίδσγίπα ἴο ἴΠ6 5δπηθ 
(πίῃς οὗ Ρεγβοη 85 ἰδδὶ ποιηϊηαίϊνο. (Κῶλπεγ, ὁ 868, Οὖὐς. ὅδ, .7εἰ.} 
--ἀρκοῦντα. “Α Βυβῆοϊε που." [ΓΙΘΓΑΙΙΥ͂, “ βυηοϊοπὶ τμϊησ5.᾽" 

ᾧ 2. 

αὐτὸς ὧν τοιοῦτος. ““ΒοΙΠρ ΒΌΟΝ, ἃ ΟΠ6 ἈΪπΊΒ6 1," ἑ. ε., ΒΘ βυσα 
γ85 ἰδ οὐγπ ΟΠ αγασίοτ.---ῶν ἐποίησεν. “ Οουὰ ἢ6 Βᾶγνο τηδᾶθ,᾽ ἡ. ε., 

οουϊά δ δβᾶνο ὕδδη ΠἸΚΟΙῪ ἴο τηΔΚΟ.---πρὸς τὸ πονεῖν μαλακούς. “ἘΠ 
ζοταίπδίδ νυ τοσατὰ ἴο ὑπάοτροίηρ ᾿Δθοτ."---ἀλλ᾽ ἔπαυσε μὲν τούτων 
τολλούς. “(Ηπ ἀϊὰά ποῖ ἀο {15}, οὐ 16 σΟΠΊΓΑΤΥ, ἢ6 σδυβοὰ ΤΠΔΩΥ 

ἴο σδᾶβο ἵγοπὶ ἴποβο (})8 015). Οὔδετυο, ὑπαὶ ἀλλά ἮδΘτΘ τοίδυβ ἴο 

6 ἀπβνοῦ οἵ {π6 ογοσοίησ φυσβείοη ἴπ 186 ποραιῖνθ. ΤῊΘ νοτῦ 
παύω, ἱπ ἴ:6 δοιΐγο γοΐσο, ἴβ, “1ο σδῦβθ δῃΟΙ ΠΟΥ ἴο σ6 836 ;᾽ ἰπ 186 

τηϊδάϊο, "1 σϑβ6 ὁΠ6᾽5 56 110 66 856,᾽ ΟΥ̓ΒΙΠΊΡΙΥ͂, “10 ο68536." Τῇθ 

Ῥαχτίοϊθ μέν τοίδσε ἴο ᾧ 3.---ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται. “1 ΠΟῪ Δ Κ6 
ΆΓΟ οἵ {ποιηβοῖνοβ." Οὔβοτνθ {πὶ ἄν 18 ποτ [ῃ6 οοπάϊιοηδὶ μᾶγ- 
το σοπίγασϊοα ἤγοτη ἐών, ὙνΒἰο ἢ ὈΒΌΔΙΗΙΥ Ὀορίπβ ἃ Ῥγοροβί ἐἰοπ ΟΥ 
εἴδυδο, ἀπὰ 8 {05 ἀϊδι! συ ϊδηοα ἕγοῖι 186 ρμοίθηςδὶ οὐ τα ῖοδὶ ἄν, 

Ὑν ἰοῦ ΘΟ ΠΊΟΗΪΥ δίαπὰβ ΔΙΟΥ ΟΠ6 ΟΥ̓́ΤΠΟΤΟ ὑγογὰβ ἴῃ ἃ οἶδι.56.---καλ. 
οὺς καὶ ἀγαθούς. Οὐταρᾶτο ποίο8 οἡ ἡ 16. 

43. 

καίτοι γε. “ ΑΠΒουρὰ ἰπὐθεοᾶ." Ἐφυϊναϊοπηὶ ἴο ἴπ6 1,δεΐπ φεαηφιματῃ 
φυΐδετι. Οὐοτηρᾶτο ἱν., 2, 7.---τῷ φανερὸς εἶναι τοιοῦτος ὦν. “ἘΚ 

δα θαίπε τπιαηίίοβε ταὶ Π6 νγὰβ βασι ἃ ῬΕΥΒΟΙ,᾽" ἑ. ἐ., ὈῪ 115. θείης 

τηδηϊεδὲ {ππὶ| 6 τνᾶβ, ἄς. ΤῊ ποιηϊπδιίνο ὑντἢ {6 ἱπῆηϊτῖνο ὈῪ 
αἰϊγαοιίοη. Οοιηρατο Καλπεν, ὁ 672, 3, .)7εῖ.---συνδιατρίδοντας. 8.00» 

γαῖοβ πόυογ σα!οὰ ᾿νΐ5 ΓΟ] ονν τα μαθητάς, Ὀυϊ συνόντας, συνδιατρίδον- 

ταῖ, γνωρίμους, ἐπιτηδείους. (Ὑείαλε, αὐ ἰος.) ἴῃ δῖα νὰν πιὸ μἰδοδὰ 

μὐπυφοὶΓ ἕω ἀΐτοοι ὁρροκίείοη τὸ τη βορμ:δίϑ, νυθο υδίη]ν Ὀοαδίοα ἐμὲ 
{πον σου! οὔδοῖ 8}} εὐνΐπρα ὉῪ τροῖτ ῥγοιοηάοά ᾿οββοβ οὗ υυἱβάοπι. 

(Κολΐπεν, αὐ ἰοε.γ--τἐκεῖνον. ἴῃ ρμίδοο οὔ αὐτόν. Τμΐθ οὔδηρο οἵ 
ἐκεῖνος ἴοτ αὐτός οἴἴζοπ ἱακὸβ ρμίασο, Ὀὰϊ ΔΙΌΨΑΥΒ γΠΟΤΟ Βίτοηβ ορρο- 
αἰτίου ἐπ ἴὸ ὕ6 πιατκοά, δὴ ἰάδα νυ ίος αὐτός ἰ(56} ἀοο5 ποῖ ὄχργοββ. 
(Καλπεν, οὐ ἰος.γ--τοιούςδε. “ΒΟΥ ἃ5. ᾿6 Ὑγ88,᾽" ἑ. ε., οἵἁ πἰπιαν 

οἰμαγβοίοτ. 

ὁ 4. 

ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ σώματος, κι τ. Δ. “Βαϊ, ἰπ ἵτπῖν, μὸ νγυδα θο} 

Ἡπυβοῖ ποῖ πορίοοι! οὐὨἩ το ϑούν αἷδο,"" ἄς. Ὑ|ὸ ἰόδα ἐκ, τ1οδὲ δο 
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αἰζοπαθα ποΐ ΟὨΪΥ ἴο 1Π6 τηϊπᾷ, θαΐ 150 ἴο {π6 θοᾶν. ὙΠ τερατᾶ ἴθ 

ἀλλὰ μήν, σοηδι]} ποίθβ οἢ 1., 1, θ.---τὸ μὲν οὖν ὑπερεσθίοντα, κ. τ. Ἅ. 
“Ἠ6 αἰά4 ποΐ ἄρρτουθ, δοοογάϊη σιν, ἰῃαΐ ὁπ6 δαΐϊπσ ἀθον 6 Τα ϑ ΓΘ 

ΙΔΌΟΥ ΔθΟΥΘ ΠΊΘΑΒΌΓΘ,᾽," 1. 6., μΠ6 αἰά πο ἄρρίουθ οὐ ονϑιῖ-  χϑυοῖβθ 

ἴῃ σοππθοίίοη ὙΠ ονου-αίϊησ. ΤΊ Δ]1Πβῖοπ ἀρΡρΘδΥΒ ἴο Ὀ6 ἴο {Ππ6 

ΔΠοΙθηΐ Αἰ], ΠΟΒΘ νΟΥΔΟΙΥ ννᾶ5. ἃ5 ῬΥΟΥΘΙΌΪΑΙ] 85 {Π6ῚΓ ΘΧΘῚ- 

Οοἶβθ5 δπηᾶ {γΓδιηΐησ ὙΘΥΘ 56 νΌΥΘ. ΟὈΟΙΠΡαΥΘ ΑἸΠΘΠΘΌΒ, Χ.» 8 : πάν- 

τες οἱ ἀθλοῦντες, μετὰ τῶν γυμνασμάτων, καὶ ἐσθίειν πολλὰ διδάσκονται, 

Πα 4150 ἴρίοη αὐ Ερίοίει., 1)185. 111.,) 15, 3.---τωτὺ δέ, ὅσα γ᾽ ἡδέως, κ. 

τ. Δ. “Βυΐ Π6 Δρρτουϑά οἵ ἅυ]ν ἀισοβίϊησ ὈῪ βυῆηοϊθπὲ Θχθσοῖβα 

[Π056 1Πῖηρ5, ἃ5 ἸΠΔ ΠΥ ἃ5 {Π6 ἀρρϑίϊ[6 γθοθῖνϑβ ἢ Ρ]Θαβαγο." Οὐ- 

Β6ΙΥΘ {πΠαΐ ψυχή ἀσποίο5 ποῖ ΟΠ]Υ͂ {Π6 5010], Ὀὰϊΐ 4150 115 ἀθβίσεβ, ὑσοὸ- 

ΡΘΠβ (165, ἀρροίθ8, ἄσ. ΑΔ βγη ]αῦ ἀϑᾶσθ ΡΥΘΥΔ115 ἴΠ 1Π6 6456 οἵ 

[ἴη6 Τιαἴϊη απίηιι5.----ἐκπονεῖν. ΤΑΐΘΥΔΙΥ, “ἴο ουκ οὔ 1. 6.) ἴο ἃ1- 

σοβί ὈΥ ΙΔ0ογ.---ἕξιν. ““ἩΔΡ]},᾽ ὁ. 6.) τηοά8 οἵ 1{{8.----ὐγεεινήν τε ἱκα- 

νῶς εἶναι. “ἍΝ ἂΒ Ὀοΐ᾿ σοπάποϊνο ἴο ΠΘΔ]Π} ἴῃ ἃ βυβηοϊθηΐ ἄσστθο. 
Δάνουθβ ρα Δ οΥ δα͵θοίνοβ, Κ6 ἱκανῶς ἰπ [Π6 ργδβθηΐ ἰπβίδποθ, 

816 ἱπίεπαθα ἴο αν δη διηρῃαίο ἴοσοθ. (ϑεαϊϊδ. αὦ Ρίαϊ., Ῥλαᾶγν., 

Ρ. 250, Ἐ.)---τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν. ““ΤῺΘ ῬΙΌΡΘΕΥ οᾶγο οὗὨ [86 

ἱπίθ 16 οἱ,᾽ ἡ. 6.,) 1158 ἄχ οὐ ἰν ίίοη. 

ὁ ὅ. 

ἀλλ᾽ οὐ μὴν ἦν. ““Βαΐ γεῖ, τηοϑῇ Δ5ΒΌΓΘΑΙΥ, μΠ6 νγὰβ ποῖ." ΤῈΘ 

ΡαΥΠ10165 οὐ μήν ἃτὸ οἴθδηῃ θιηριουθα γΉ θη βομηθίῃϊησ 15 ορροβθϑᾶ, 

ὙΠ ἃ 5ΙΤΟΠΡ ἀββουίν ἴΌσοο, ἰὼ Παΐ Πὰ5 σοπηθ Ὀδίοσθ. 1ὲ νγὰ8 

βίαϊοα 'ἴπ 1Π6 ΡγΘνΊΟυ5 βθοίίοπ {Ππᾶΐῤ Θοογαΐθβ ὑγὰ8 ΠΟΙ ΠΟΥ πορὶθοῖ- 

7] οὔ 1ῃ6 Ὀοᾶγν ΠἰτηΒ6Ιὗ, ΠΟΥ σομητηθ πα δα {Π056 ὙΠῸ ὙΚΘΤΘ ; δέϊ, ἀοιῦ- 

εύετ, ἰῷ ἰβ ΠΟΥ Τοιηαυκθα, μ6 νγὰ5 ὃψ πὸ πιεαῃβ Ὧἃπ ΘΙ ϊπαΐθ τηδη. 

(Καληπεν, αὐ ἰοο.)---ἀλαζονικός. ΑΟ οονοτί Ηἰϊξ αἵ 1π6 ϑορῃϊβίβ, νῃηῸ 

ὙΓΟΥΘ [τηθα [ῸΓ οβίθῃίαίίοιβ ἀἸΒΡΙΥῪ οἵ 811 κὶπα5.---ἀμπεχόνῃ. “1π 

ΠΪΒ ἼΡΡΟΥ σαϊτηθηΐ." 'ΤῊΘ ἀμπεχόνη ν»ᾺΒ ἃ ΤΌΘ, ΟΥ̓́ΪΠΘ ὌΡΡΘΥ Ρ8Γ- 

Ιηθηΐ, ΌΤΙ ΠΥ ΟΙΠΘΠ ἀηα οῇδιηϊηαΐθ τηθη. "ΓΘ ἴθιτὴβ ἀμπεχόνη 

πα ὑπόδεσις ΘοΙηρΙΟ ΟΠ, ἃ5 Ηθὶ πἀου γοηαυκβ, {Π6 γΏΟ]6 τ ΠΑΥΥ 

αἰἰἶγο οἵ 1π6 ΟὝσθοκβ, ἃ5 ΤᾺ ἃ5. δχίθυῃδὶβ ΟΤΘ σοποοσποᾶ. (Πεὶῖπα. 

αα Ρίαι., Ηρ». Μα)., »- 391.) Οπἡ {Π6 ΤὉτπὶ ὑπόδεσις, νι 1Π6 5ποτὶ 

ῬΘπα , γῆ} Πονετῖς αὐ Ῥλγγη., Ρ. 448.---διαίτῃ. ““ἨΔΌΪ5 οὗ 18.» 
οὐ μὴν οὐδ' ἐποίει. “ΝΟ, {ΓΌΪΥ, ΠΟΥ ἀἸὰ Π6 τηᾶΚθ."--ἔπαυε. “Ηδ 

σαυβοά ἔμ (0 οθ456." ΟὈΒοΥνΘ {Π6 [ΌΤΟΘ οὗ 1η6 δοίϊνο ἤΟσΘ, 85 

οσοηπίγαβίοα νυ ἢ {παΐ οὗ {πὸ τὶ α]ο, ἐπαύετο, " ὯΘ6 σαυβοᾶ ΗἰτηΒΟΙΓ ἴο 

ο6450,᾽ ἡ. δ.,) [6 σΘαβθᾷ.---τοὺς δὲ ἑαυτοῦ, κι τ. Δ. “Απᾶ 6 οχαοίοα 

πὸ σοπηροηβαίίοη 1τῸπὶ {Π056 γιὸ ἀοβίγοα ἷ8. ἱπβίγαοιίοπ." Τάξοτ- 

ΠΥ, ““ »ΠῸ ὑγοΥΘ ἀΘβίγουβ οὗ μἰπη." 'ΤῊΪΒ ν᾽ Π01]6 ραββᾶρθ ἴ8 ΤΟ Κ- 

ΨΨΕ ΟΣΣ 
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δοϊν σοηοῖίβο. Α58 ϑβοογαίθβ δπἀθανογοὰ ἴο γοβίσγαϊπ ἢἷ8 ΡῸΡῚ}5 ἴγοπι 
411} ἀεβίγεβδ, "θ σιιδοκοά τη6 ῥμαββίοη οἵ ουρίἀ τυ οἡ {πδὶγ ρατὶ ὈΥ͂ 
Βῃουνίηρ ΗἰπηΒΟΙΓ τὸ Ὀ6 ἀθον6 1{Π|6 Τυ]ΐησ ἀδβίγθ ΤῸΓ ᾿ποπού. Ηδτθ 
οο, τἘποτγοίοτο, ποτ 15 ἃ σουοτί δ] υβίοπ ἴ0 10,6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ργδοίϊοα οὗ 

16 ϑορμίδιΒβ. ΤῊΘ νοῦ πράσσω, ἃπὰ Ἰποῖθ ρΑγ  ΟΌΪΑΥΪΥ 8.6 τηϊά- 

ἄϊο νοΐσθ, 15 οἴθη υβοὰ ἵπ 1Π6 5Β6η86 οἵ δχδοίίῃρ ἔγοτη ποίου ἃ 
δηθ6, οοτηροηβαίίοη, ἄς. 'ΤῊΘ 1ἰτοταὶ τπηθαπὶπρ 18 “10 νοΥΚ οὐΐ,᾽" ἀπὰ 

ποποθ 16 ᾿ἰτογαὶ τοπἀθτίησ ποτ ὑυουἹά ὕ6, “πὰ [6 τνᾶβ ποῖ δα 
οσυδβίοπιοα 10 νοῦ Οὐϊ ΤΠΟΠΟΥῪΥ ἔγοπὶ ἴΠ056 Ψηο,᾽" ἄο., (η6 σοπδβίγαο- 

τίου δαίπρ νυνί τι 1Π|6 ἀου]6 ἀσουδαίϊνο. (Βίοπιί. αὦ 2 δελ., Ῥετα., 482.) 

0. 

τοῦτου δ' ἀπεχόμενος, κ- τ. Δ. “ΒΥ τοίγαϊ ΠΡ, ἹΠΟΥΘΟΥ͂ΘΤ, ἵγοτῃ 

ἐπῖβ, "6 σοπδίἀογοὰ {παῖ ἢ 6 ννὰ8 βϑουσίηρ ᾿ι͵58 οὐγῃ Γτοϑάομ,᾽" ἱ. ε., Υ 
τοίγαϊπίηρ ἴγοπη Θχδοί πε ΔΗΥ͂ σΟΙΠρΡΟΠΒδίΐοη ΤῸΓ ΐ8 ἰπβίγασίίοηβ. 

ΤΟ οἱά οὐπίοηβ αν ἀπεχομένους. 'ΤῊΘ ῥτεβοηΐ τοδάϊηρ ἰβ Τουπὰ 

ἴῃ βίὶχ Μ55.., ἀπὰ ἴῃ 1Π6 πιατρίη οὐ ΞίΘρἢΘ Π5᾽8 δὐϊιίοη ; ἰξ 15 ΓΟ] οννοὰ, 

α15ο, ἵπ 16 γϑγβιοη οὐ θυ ποϊα νυ 08.---τῆς ὁμιλίας. “ἘῸΥΤ {ΠΕ} ἰη- 

Βιγυσιίοπ,᾽" ἱ. ε., ΤΥ 1ποῖγ Ἰδοίατοβ. ΜοΥθ ᾿ΓΘΤΆΙΥ, “ΤΥ τον ἰηΐοτ- 

σοῦγβα (ἢ ἀποὶγ ἀΐβοίρ!65)." --- ἀνδραποδιστὰς ἑαυτῶν ἀπεκάλει. 

“ἨΔ διϊρτηπιίχοα 85 ΘΠ ΟΥΒ ΟὐὨ {ΠπΟΙΏΒΟΙ ν 6 Β,᾽" ἱ ξ., 88 Β6]16 15 οὗ 
τοοῖγ οὖν ἱπδοροπάσησο. ΤῊΘ ἴοΥπὶ ἀνδραποδιστής ῬΤΟΡΕΟΥΥ͂ ἀδηοίο5 

ἃ Βἰανο- σϑου, πο γῆ Κίάπαρβ ἴγοο τη ΟΥ Ά ΒΙΔΥΟΒ ἴ0 56}} {Πδπὶ 

ἀραίη. Ησποο, σΌΠΟΓΔΙΥ, ἂπ ΘΏΒΙΔΥΟΓ.---διαλέγεσθαι. “Τὸ σοη- 
ΨΟΓΒΟ υν ἢ {π᾿ 056."".--ΖὦἙν λάβοιεν. ΤῊΘ ορίδεῖνο νυ ἢ ἂν μ85 116 ἴοτγοθ 

οἵα μοϊοπιίδὶ, ἀπὰ ἰβ ὑδοὰ 85 Ὑγ6}} ἰη ἀΐγοοὶ 85 ἴῃ ἱπάϊγοος παγγαιίοῃ. 

(Κωλπεν, ἡ 832, .1ε1.} 

41. 

ἐθαύμαζε δ' εἴ. Οὐ εἰνΐα ὕδᾶρο οἵἉ εἰ Δ΄ΟΥ ἃ νοτὺ οὐ ννοπδοτγίηρ, οοἢ- 

βΒυὶ: ποῖοι οα ἱ., 1, 13.--ττις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος. “ ΛῺΥ 06 ΡτῸ- 

οκαίηρ (10 1΄686}}} νἱπυο." ὙΤμῸ νονὺ ἐπαγγέλλομαι ἴῃ εἰνὶα 5οῆβο, 
παπιοῖν, τὸ τηδκὸ ἃ δοῦν οὐὨ, ἰὸ ὑχγοίοσβα, ἄσ., ἐβ ΡΟ} βαίὰ οὔ εἰ 

βορινια. Οοιηρατο 1 ἰαίο, Ῥτοίαγ., 319, ΛΑ. ; δηὰ Οοτρ., 441, 0.-- 
ἀργύριον πράττοιτο. ΒΟΡΡΙΥ τινά, 8 νουνῦ θοίπαῖ, 88. δἰγοδάν τὸ. 

τοσγκοά (ὁ 6), οοποίγυοά νι ἃ θοῦῦ]6 δοσυβδιίνο, κτησάμενος. 
“Οἱ μανίην ὌΘΘΝΔΑ ἡ. ἐν Ὁ μανίηρ βοσυγοὰ (0Γ δ πιο! --ομὴ ὁ 
γενόμενος, κι τ. ἃ. “1.581 "6 ννδὸ 105 θοσαπηο Θχοο! σηΐ ἀπά Ὑνοσ Πν 
τορος ποῖ σπιοτγίπίη τθο Π να! οὶ σταιτδο ἐονναγά {πὸ οὐσ ἢὸ πὰ 

πιοδὶ δαβοηιλ}ν Ὀσποήιού ᾿εΐτη,"} ἐν, ε., τουναγά δἷα5 στοδίονι οποίον 
ἴοτ, ΤῊο ὑπ08)᾽ σοπαίγυσιίοη ον ἃ γον οὐἉ Τδατίηρ, {|κὸ φοδοῖτῳ 
Μογσο, ἐπ τν τ μὴ οὐ. [Ιἡ τ ῥγοβοηὶ σᾶδο, πονγονογ, Ἐγ πᾶνο μὴ... 
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αή, ΒΟ {παῦ (ῃ6 ΤΌΙΤΏΘΥ μή 15 ἃ ΘΟΠ] ΠοίΙΟη (“ 1651),᾽ δπᾶ {Π6 1αἰου ἃ 

τορϑίμοη οἵ ἴΠ6 ποραΐϊγε ποίϊοη ἴῃ {Π6 ΡΥΪΠΟΙΡΑ] οἰάυβθ. (Καλπετ, 
ᾧ 750, Οὖς. 2.) 

ὁ 8. 

τῶν ξυνόντων ἑαυτῷ, κ. τ. Δ. ““ΤΠαΐ ἴπο056 οὗ [6 ΡΘΥΒΟΠΒ5, ὙὙ}0 85- 

βοοίαϊθα τυ Ὠΐτη, {Παΐ τϑοθῖνθα {Ππ6 ορίποηβ Πΐοἢ 6 ΕΪΠΊΒΘΙΓ 

τηδϊπίδ! η66,᾽" ἡ. 6.,) [Πα 1Π056 ΟΥ̓ Πὶ5 ΦΟ]]Ονο 5 γῆ Πἰβίθποᾶ ἴο δᾶ 

δοίθα ἼρΡΟΠ [15 ᾿πβίχοίοηβ. 1 ΓΘΥΆΠΥ, “ὙΠῸ τϑοοὶγϑά {π6 {Π|Π 05 

ν ΘΗ ἢ6. ΠΪΠ]56]Γ ἀρρτουϑά οἵ." ---εἰ μὴ ἄρα. ““Ὅπ|655 Τουβοοίῃ.᾽ 

ΟὔΒΟΥΥΘ [Π6 ἸΤΟΠΪ6Δ] 56 οἵ ἄρα. (Καλπεοτ, ὁ ἴ88, 5, 761.) 

4.9. 

ἀλλά, νὴ Δία, ὁ κατήγορος ἔφη. ““ Βαΐ, ἴῃ ὙΘῈΥ γαῖ, 5α14 {Π6 8δο- 

ΟἾΒΘΙ,᾽" 1. 6., Ὀαΐ, Βαϊ {Π6 ΔΟΟΌΒΟΥ, 10 15 ἃ ροβιεϊνο ἔδοΐῖ, {Παΐ, ὅτο. 

Τ ίθσ νυ, ““θαΐ, Ὀγ 71ογ6,᾿" ζἄο. Νῇῆ 15 ἃ ρδγίο]6 οὗ αἢηττηαίϊνθ δα]ὰ- 

Ταίΐϊοη, δηᾶ [Π6 δοουβαίϊνθ Δία ἀθρθῃηᾶβ ἢ. 5ΟΠ16 ψϑυῦ, ΒΟ Ὦ 85 ὄμ- 

νυμι, ὅκα., ὙΒΪΟῊ 15 ΤΟ Δα ΒΌΡΡΙΘα ὈΥγ [Π6 τη. (Καλπεν, ᾧ 566, 

ὦ, «7ε1.) ϑοῖὴθ σομπημηθηΐαίουβ τοσατσὰ νὴ Δέα Π6ΥΘ 85 δοῃηϊηρ ἴτο πῇ 

ΧΘΠΟΡΠΟη, ποῦ ΠΌΤΩ {Π|6 ΔΟΟΌΞΕΥ, ἀπὰ σἶνθ 10 ἀἢ ᾿ΤΌ ΠΟ] ἔογοθ. ΤῊΪδ5, 

ΒΟΥΨΘΥΘΓ, 15 ἀθο  ἀθ α]γ ̓ πίθυϊου. ΟΟΠΊΡαΤΘ {Π6 ΘΧρ]απαίϊοη οὗ ΗθίηΖθ : 

κα, αἰϊεγάϊηρ5 1ϑὲ ϑοϊγαίεδ οἷπ γον Γα γον ον σιρεπά."---ὁ κατήγορος 

ἔφη. ΤῊΘ ΤΩΟΥΘ τ|5818] ΟΥ̓ΟΥ νου] ἤν ὈΘΘη ἔφη ὁ κατήγορος, Β'π6δ 

ἔφη 15. ΘΟΠΏΓΩΟΠΙΥ ρ]αοθα Ὀθίοτθ ἰΐ5 ποτηϊηαίίνθ. ΤῊΘ ΒΔΠ6 ΤΟΠΊΔΙΚ 

ΔΡΡΙ165 ἴο {Π6 1, ἔῃ ἐπφιῖι. 'ΤῊΘ ΔΟΟΌΒΘΥ ΓΘίδυσθα ἕο ΠΘΙΘ 15 ΡΥΟΘΔΟΙΥ͂ 

Μοιθίαβ, μὸ ἢγβὲ Ἰαϊὰ (6 σμαγρθ ὈΘίοτΘ 186 Κη σ- ἀΥΌΠοη.---ὑπερορᾶν 

τῶν καθεστώτων νόμων. “ΤῸ ἀ65ρ|56 1Π6 654] 15ῃ6 ἃ Ἰανν8.᾽ --ὡς μωρὸν 
εἴη, κι τ. Δ. ““Τμαῦ 1 νγὰβ ἃ [00] 15} {πϊηρσ ([ῸΓ ἃ ΡΘΟΡ]6) ἴο δρροϊπί 

1Π|6 ΤΌ]ΘΥ5 Οὗ {Π6ῚΓ βίαίθ ὈΥ τη ΘδΠ8 οὗ ἃ ὈΘδη." ΟὈΒΘΥΥΘ ἴΠ6 διηρίου- 

τηθηΐ οὗ ἴπ6 ορίαξινθ ἴπ {Π6 ογαίίο οὐϊίψιια, ἃ5 ἱπα] σαί πσ 186 ΔἸ] οσοα 
Βοῃςτηθηΐβ οὗ ϑοογαΐθϑ. ΤῈΘ ἴοσοο οἵ {Π6 τη] 4]6, 150, ἴῃ καθίστα- 

σθαι, ταυδύ Ὀ6 Ραγ ΟΙ]ΑΥΎ ποίθᾷ. ΤῊ δοίϊνο, καθιστάναι τινά, νγου]ᾶ 

θ6, ἴο ἀρροϊηξ ὁπ6 ΟΥ̓ΘΙ ἈΠΟΙΠΟΙ; ΠΟΥΘα5 186 τηϊᾷα]6, καθίστασθαί 

τινα, 15 ἴο Δρροϊηΐ 916 ΟΥ̓́ΘΥ ΟΠΘ᾽ 5 56], ἃπά 15 ἸΘΙΘ διῃρὶουθα τυ ἱ ἢ 

ΤΟΙδυ ΠΟΘ ἴο ἃ ΡΘΟΡΙΘ ἀρροϊπίϊηρσ {Π6 ῚΓ οὐγῃ Τ]ΘΥ5. [ἢ ΡΪδ66 οὗ καθ- 

ίστασθαι, Βοτποιηδπη, Πϊπάοτί, ἀπὰ ϑασρρα τοδᾶ καθιστάναι, νυΣὶϊἢ- 

Οὐΐ ΔΗΥ͂ ΡΓΟΡΙΘΙΥ. Μοβί οἵ {π6 οἱὰ ϑαϊ!οη8, ΠΙΟΥΘΟΥΘΥ, αν μωρῶν, 

“ἀῃαὲ 1Ε νγὰβ {Π6 ρΡατί οἵ 100]5." --ἀπὸ κυάμου. ΤῊΘ Αἰμθπίδῃ τηδρ- 
ἰδίγαϊθβ ὑγογ δἱθοίθα Ὀγ Ιοΐ, {Π6 Ἰοΐβ ϑιῃρὶ ον θθίησ νὨϊ8 πὰ ὈἸδοῖς 

Ὀθᾶη5. ΤῊΘ παῖδ οἵ (ῃ6 οαπάϊάαίο 5. ΤΟΥ ρ]δοθα ἰῇ οη6 ὕτῃ, δηὰ 

θΙΔΟΙΚς πα νυ μἶ]τ6 ὈΘΔΠ8 ἴῃ ἃποίμ συ. ΤΏΉΟΒΟ ΠΟΒΘ ΠΑΠΊΘ5 ὙΘΙΘ ἀγανγῃ 

ουὐΐϊ τυ {Π6 16 ὈθαηΒ γοσο οἹοοϊθα. ({Πεγπιάπη, Ῥοϊϊι. Αηὲὶ., ὁ 

149.) 

τ ὺυν 
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κυξερνήτῃ κεχρῆσθαι κυαμευτῷ. “Τὸ ΚΘορ υδίηρσ ἃ ὕδδη-ομοβθη 
Ρίϊοι," ἑ. ε., ἃ μῖοὲ ομόβθη ὃν 1Ἰοῖ. Οὔδογνθ 1Π|6 διπρὶουτηθηςΐ ἤθτα οὗ 

16 ρογίδος ἴο ἀσποίθ οοπιϊηιᾶπορ, 80 ἐμαὶ κεχρῆσθαι ᾿νᾶ5 ΠΕΔΙΪΥ {6 
ἴοτοο οἵ ἔδο 1,8εἰπ λαδετε. (Καλπεγ, ᾧ 399, Οὐδ., 3, υεῖ.)--- μηδ᾽ 
αὐλητῇ. Οπιίετοα ὈῪ ΚΟὮ ΠΟΥ νυ ΠΠουΐ ΓΟΙΊΔΤΚ. --- μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλα τοιαῦτα. 
ΚαΝποτ ΒΌρρΡ 65 κεχρῆσθαι κυαμευτῷ τινι.---ἃ πολλῷ ἐλάττονας βλάδας, 
κι τ. ἃ. ὙΒίον, νθση ογτοὰ ἱπ, ργοάποθ [Ὁ 1655 ᾿Π͵ΌΓΤΥ (Πδῃ τ 0859 
τοΐησβ οττϑὰ ἰπ τοβροοίίηρ {86 δίαϊθ,᾽" ἑ. ε.» ΜΙ Οἢ, ΜΉΘ Ὶ πηϊβιηδηδσοϑὰ, 
σᾶυο 1655 ᾿Π͵ΌΓΥ {πᾶ π ΟΥΤΟΙΒ ἰπ [Π6 τηδηδσοιηθπὲ οἵ {Π|}6 βίδίθ.---ἔφη. 

Ἐεοίοτντίηρ ἴο {Π6 κατήγορος.---τῆς καθεστώσης πολιτείας. ““ΤῊΘ 68 
120} 156 ΤὉγπι οὗἩ φονθγητηθηΐ." --- βιαίους. ““ὙἹΟΙΘης,᾽" ἡ. ε.,) [ανν]688. 

4 10. 
τοὺς φρόνησιν ἀσκοῦντας. “ΤΡδὶ ΠΟΥ ν|0 ουϊεἰναίῖθ 1[ῃ6 ἐμέο ]θοῖ.᾽» 

6 βαᾶνο ζο!]ονγεὰ πθτὸ ἴμ6 οχρίδηδίίοη οὗ ΚΟΝ ΠΟΙ: “ εο5, φεὶ ἀαπὲπεὶ 
ομἱεμὲ σρετάπι ἀαπί."---ἰκανοὺς ἔσεσθαι. “ΤΠαΐ {Π6Ὺ Ὑν}}} Ὁ6 4016 θυθη- 
τΌΔΙν." ΤΠ (ὐἰαγο ἰβΒ ἸΘΤΘ ὙΘΤΥ ΟἰΘραηεν οτηρὶογθὰ ἴο ἱπάϊοαϊθ ἃ 

τοδίίον {δ δὲ τν ἢ} τα Κὸ ρίασο οὐ σοτίαίπ σοπάϊοηβ, {Παἱ 8, {{ ἰπ|6 ἀπὰ 

αἰγουπιβίδποο ρβαυτηϊ. Οοτρᾶτο 1ῃ6 Θχρίαηδίίοη οἵ ΚΟΊΠΟΥ:; “ σὲ 

ἕεπεροτα τεὶ τευ ἰία {Γεγαπί ΤυϊΌΓΟΒ 6586." ΒοπποίάοΥ δηὰ Πἰηάοτ τοδὰ 
εἶναι. ---πρότεισιν. “ΑΥΘ ΙΎΓΥΒ αἰἰδοϊ θὰ," ἱ. ἐ., ΙΓ ΔΥΒ ΔΟΘΟΙΏΡΆΠΥ. 

-- ταὐτὰ γίγνεται. “ ΤΏΘ δΒᾶπ)|6 ΓΟΒΌΪ 8 ὅτ ῥτγοὐδυσοα,᾽" ἑ. ς.,) 10 

καϊποὰ.---οἱ μὲν γὰρ βιασθέντες, κι τ. Δ. “ῸΓ ΒΟΥ πνῖο μᾶνο ὕθ6η 
ἴοτοθὰ ὃν σοπιρυϊδίου, ᾿αΐθ ἃ5. ἐ{ {ΠΥ μαὰ θοοη σοῦθοὰ, τὴ μογθαβ, 
{μον 0 δᾶνο ὕδοη ἰοὰ ὈΥ ρογβυδβίοη, Ιου 85 {{ σταιθίι! [ῸΓ βογν- 

665 τοσοίϊνοί," 1, ογαὶ]ν, “ Ἰον ἃ5 1 αἴοοιοὰ ὈΥ ἔν οΓΒ (γοσοίνοα).᾽" 

Οὔποτγνο {αὶ βιασθέντες ἰδ στο τ᾿ Κϑη ἰῃ ἃ ραββίνο βθῆβο. Πδροποηῖ 

ψουὺβ υυ λον πᾶν {6 δογίδι 88. νγ }}} οὐ εἰ ρμαββίνϑ 88 16 στη] 
ἔοττη, σρίον 180 ρμαδδίνο δοιίδί βόηθα, ᾿πουμὴ ποῖ αἰ νναγβ, ἰῃ ἃ 
ϑαπδίνο ἰχηϊδοοιίοη. [Ιἢ βιάζομαι, οννονοτγ, (δὲ 5. ἀϊδείποιίου τορὰ- 
ἸὙ οὐϊαίηα, Το, ἐδιασάμην ἰ5. εοεχί, Ὀὰϊ ἐδιάσθην, ἐοαείμα συπι, 

(Κωώλπεν, ὁ 308, ὁ, .1ε.|.}--τὸκεχαρισμένοι. ἴῃ ἃ μαδδοίνο βοῆϑο, Οὐι- 
ρᾶγο Μεγοά., Υἱἱῖ., δ τοῖσι Εὐδοέεσσι ἐκεχάριστο. “41ἸΔ ννᾶ5 ἀἄοῃο ἴὸ 
μίσανο τς Ευθατοησ." 

οὐκ οὖν τῶν φρόνησιν, κι τ᾿ Δ. "Τὸ ΘμρίΙοΥ νἱοίοποο, (μοτοίοτο, ἰβ 

ποῖ {δ ὸ ματι," ἄο. [τ ἰν ροπογα!ν Ἰαἰὁ ἀονγη ἀπῶϊ οὔκουν τηδῶπ8 
“μοὶ {μποτγοίογο," δηἀ οὐκοῦν “ «1 ποτοίογο," το δοσοης θείης ρἰασοά 

νον {δ πὶ ρματὶ οὐ (π νγοτὰ {τ βοπβὸ οὐ υυίονν ργοναί! ; τοογο δόσα» 

ταΐοῖν, ροτνπρα, νθση το πηοδηΐηρ ἐπ “ποῖ πογοίοτο, "ἵν ο βου ά υυτί το 
οὐκ οὖν κορογηίοῖν. (Καλπεν, ὁ 791], Οὐ... .1ε1[.γ--ϊσχὺν ἄνευ γνώμης. 

“ Βπυ ἴοσγοσ υυἱΐπουϊ ἱπιοίοοι.".--τὰ τοιαῦτα πράττειν. ΨΜίῳ ἐπ (80 
τοοάϊης οὐ οἷ] ιν. ΜΈΕΒ, δηά οἱά οὐίοην, Βοτγηοτώδηῃ σίνον τὸ τον 
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αὔτα πράττειν, ἴτοτῃ ἃ Θοπ]Θοἴατ6 οὗ ΘΠ ἴδ 8 (αἀ Βίοπ. Ηαϊ., Ὁ. 111) 

θαΐ ἴῃ Ηἷδ5 Πποΐθ ῬΥΌροβββ τὸ τὰ τοιαῦτα πράττειν. ἘΚ ΟΒΠΘΥ, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, 

ΒΌΘΟΘΒΒΙΠΥ ἀθίδηα5 {Π6 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ τραάϊηρ. 

Φ11, 

ἀλλὰ μὴν καὶ συμμάχων, κ. τ. Δ. “Βαΐ, ἴπ ὙΘΙῪ {τ}, 116 ταᾶπ 
{πᾶ ἄδτοβ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ ΟΡῸΠ [ΌγῸ6. ψου]ὰ ποϑᾶ 811|165 ποῖ ἃ ἔδυν.᾽" 

ὙγῊ} τοσατᾷ ἰο ἀλλὰ μήν, ΘΟΠ5Ὸ] ποίθβ ὁ ἷ., 1, 0.--τοὐδενός. «“Νοΐ 

ἃ 5ίηρίε οπθ." Τῇ {11 σοπβίγαοίοη σγου]ὰ θ6 οὐδενὸς συμμάχου 

δέοιτ᾽ ἄν.---καὶ γὰρ μόνος ἡγοῖτ᾽ ἄν, κ- τ. Δ. ““ἘῸΤ Π6 ψου]ᾶ {πϊπηκ 

ΠἰτηΒΟΙ, ανθη ἱποισὴ ππαϊαθα, 8016 ἰο Ρευβιιαθ." Μοσθ 1 ΈΘΤΆΠΨ, 

ἐέρυϑη ὑΠΟῸΡΊΙ 811 Δ]ΟΠ 6." ΟΒοΥνΘ [Ππ6 σοπδβίγαοίίοη οἵ {Π6 ΠοΙαϊπᾶ- 

ἔνα ἢ [π6 ἱπῆηϊνο, {Π6 τοίθυθ ηο6 Ὀθίηρ ἴο {Π6 5ᾶ1η6 Ῥϑύβοῃ παΐ 

ΤΟΥΠῚ5 [Π6 5 θ]θοῦ οὔ Π6 νου. ΟὈΒΘΥΥΘ 4150 1ῃ6 [ΌΤΟΒ οὗ καΐ ἴῃ σοη- 

πθοίΐοη νν]Π μόνος.---Καὶ φονεύειν δὲ τοῖς τοιούτοις, κ. τ. Δ. “Μοτε- 

ΟΥ̓́ΘΥ, ἰζ Ἰθαβύ οὗ 811 δοσουάβ ἢ {Π6 ΘΠδΥδοίου οὗ ΒΘ ῬΘΥΒΟΙΒ ἃ5 
[Π656 ἴο 514Υ ἃ τηδη.᾽"---ἢ ζῶντι πειθομένῳ χρῆσθαι. ““ΤΏδη ἴο ΠαγΘ 

Ηΐπη Ἰἰνίηρ ἀπ γο] απ Α ΠΥ ΟὈΘαϊΘηΐ.᾽ ΤαΐΘΥΑΠν, “ΤΠδῃ ο 156 ΠΪΠῚ 
ἃ Ἰινίπσ ρΡουβιδαθα οὁΠ6.᾽ 

δ 12, 13. 

ἀλλ᾽ ἔφη γε ὁ κατήγορος. ““Βαΐ, Βα] [η6 ΔοσΌΒου 1π ΡΥ ΘΟ ΪΑΤ.᾽" 

ΤῊΘ ἴοτοθ οὗ γέ ποῖ τησβδύ 6 ποίθα, δπᾶ {π6 1468 ἱπίθπαθά ἴο θ6 
σοΟηγοΥθα τηδῦ Ὀ6 5Βἰαϊθα [Πὰ85: “ὙΥΠαΐ γοὺ Β4Υ͂ 15 Ὑ76}} ΘποΟῸΡἢ ΟΠ 

ΒΘΠΟΥΔΙ στο  Πα5 ; ΤΟΎ} τηθηϊοη, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, ἃ Ρατίϊου]ΑΥ ἰπβίαποο, ἃ5 

τοραγᾶβ ἔντο οὐ {Π6 {ὉΠ Οννο 5 οἵ βοογαΐθβ, ϑγῃ ἢ Ὑ}}}} 5Βη ον πονν ἴη- 

ΔΡΡΙΪΘΔΌ16 ὙΟΌΥ ΤΟΙΠΔΥΚΒ 16 ἴο {Π6 οα56 οὗ {παΐ ῬὨ]ΠΟΒΟΡΉΘΥ." --ὐμι- 

λητὰ γενομένω. “ΑΠΘΥ Πανίησ 66 ᾿η{ϊἸπγαΐθ ΘΟΠΡΔΠΙΟΠΒ,᾽) ἦ. 6.» 

᾿ηςπηαΐθ 85 ΤΌ] οννοῖβ. ΟὈβουνθ {Π6 οιηρ]ουππθπηΐ οὗ ἴΠπ6 ἀπ] τὸ σῖνθ 

ΤΠΟΓ6 ΡῬγθοϊβίοη ἰὸ 1η6 βθῆηβθ. Ὁμιλητά 15 1ῃη6 ποπιϊπαίϊνθ ἄμα] οὗἉ 

ὁμιλητής. 

Κριτίας. Οὐἰίἴα5, [Π6 βοὴ οἵ ΟΔ]] ΒΟΉ Τιι5, νγὰ5 ἃ ΤΌΠΟΥ οἵ ϑοοτᾶ- 

65, ὈΥ ΠΟΒ6 ᾿πβίγαοιίομβ 6 ργοδίθα Ὀὰΐ {116 π᾿ ἃ τπουαῖ ροϊπὲ οΥ̓͂ 

γίθνν, δηᾶ, ἑοσϑίμου τυ ἢ ΑἸοΙθΙ 65, σαν ἃ ΘΟΙΟΥ ὈΥ͂ 5 {π{ ἴο 1Π 

ΘΠαΥσα ἀσαϊηβὲ {Π6 ΡὨΠΟΒΟΡΠΘΥ οὗ σοτγαρίϊησ {Π6 νοῦ ΟΥ̓ ΤΠ6 ἄδν. 

Ηδ Ὀδοάτηθ οὐθηΐαα!νΥ πο οὔ {πὸ {Πἰγὶν ὑγγαηίβ, ἃ Πα νγὰ8 σοΠΒρίοι- 

ΟἿ ἀΌΟΥΘ 8}1 ἢΪβ ΘΟΙ Θά σι ]65 ΤῸΥ Τα ΡΔΟΙΥ ἀπα οὐ] γ. ΗἨδθ νγὰ5 5]αἰπ 

αἱ ἴπ6 θαΐ16 οὐ Μυπγολία, Πρ τη ἀσαϊηβὲ ΤΉΥΒΥ θ.]ὰ5 δηᾶ 16 6Χ- 

1165. Τὸθ ἰ5 βαϊᾷ ἴο ἢᾶνθ ὈΘ6η ἃ ΥἱβόΌτοι 5 ΒΡΘΆΪΚΟΥ (ΟἹς., 6 Οναξ., 11. 

92), ἀπ Π6 ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂, 4150, ΒΟΠῚΘ ΟἸοσίοβ πα ἀτγαπηαίϊο ρίθοθβ. [Ι͂ῃ 

ΡἈΠΟΒΟΡΕΥ͂ ΒΘ νγὰβ θὰΐ ἃ ἀΔΌΌ]ΟΥ αἰτὰ ἀΠοιταπίθ. ( ϑηνλέῆι, 1) 1οὲ. ΒΙΟΡΎ., 

8. υ.)-- Αλκιδιάξης. ΑἸοΙ 05 νγὰ8 186 βοὴ οἵ ΟἸ᾿πῖδβ, πᾶ πϑριθν 
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οἱ Ῥετίοϊοβ. Ἦδθ νυὰβ γϑιηδυκαῦϊθ ὯΓ ἱπιθ Πἰ σοῦσο ἀηἃ βασδοῖν ἃ5 ἃ 
βίαι οειθδη, πὰ στϑαΐ ΔΌ ΠΥ ἃ5 ἃ ςοιηπιαπάου, θὰ: νγὰ5 οἰαγαοίϊογίζοα 

ΌΥ ἃ τοίδὶ υυδηΐ οἵ ρῥγίποῖρῖθ. [ἢ ΘΑΓΙΥ ᾿ἰ δ ῃ6 ννὰβ (16 Γανογὶίθ (0]- 
Ἰοῦγεσ οἵ βοστγαίθβ, υγο βαν δὰ [ν8. 1} {6 δὲ 16 Ὀαῖ]6 οἵ Ροιἀἐἃ. 

πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. ΤῸ ἀο ρσοοὰ ΟΥ̓ 6ΥἹ] 15 6χ- 

Ρτγοβϑοῦ, πη ασθοκ, ὈΥ ποιεῖν ἀη ἃ ἵνγο δοσυβαιίνθβ, 9ὁη6 οὗ [6 ρϑύβοῃ 
απ ἀποίποι οἵ {π ἐπΐηρσ ; ΟΥ ἢ δῃ δοσυβαίίνο οὐ ἴΠ6 Ρϑύβοη δηὰ 

εὖ οὐ κακῶς. (ϑαιειλιία, ὁ 415, α, β.)---ἶν τῇ ὀλιγαρχίᾳ. ΤΊ Δ]]υδίοη 

͵β ἴο 156 σογογηπιοηΐ οὗ {Π|6 {Πἱτίν {γταηίβ, συ ῃ]οἢ (Π6 ἔθιτη ὀλεγαρχία 

15 οἥδη σπιρὶογοὰ ἴῃ Χοπορηοῃ ἴο ἀσποίθ. (δέωγς, Τὲς. Χεν., 8. νυ.) 

-σλεονεκτίστατος. Οπ {{|15 τι οὔ ἢ 6 Βυ ρου δίῖνο, οοπβυὶ Μαξίλία, 

4129. Ἠϊπάοτῇ ἀπὰ Βογποιηδηῃ τοδὰ ΠΟ κλεπτίστατός τε καὶ βιαι- 
ὅτατος καὶ φοινικώτατος ἐγένετο.---᾿ Αλκιδιάδης δὲ αὖ. “ὙὙΏΠ6 ΑἸοὶ 

ἱαάσβ, οὐ τ οὐποῦ μδηὰ." ΕΎΟπι 1[Π|6 ποιίοη οἵ τοροε το πὰ ορ- 

Ροδβίτίοπ ἱπιρ! οὰ ἰπ αὖ ἰ5 ἀοτγίνοα [18 σορυϊαιῖνο ἴΌτοΟΘ, νυ ΠΟΘ ΌΥ ἰδ σαῃ 

ὑοίπ τοροίθ τ ἔννο οἴδαβοβ, ἀπά ρ᾽δσο {ποιη ἴῃ ορροδίκίοη, {κὸ δέ. Ιῃ 
{π|5 σα56 ἰξ [5 υδυλ!ν δι οησίμοποᾶ, ἃ5 μοτο, Ὁ 106 δαάϊιίοη οἵ δέ. 

«Καλπεν, ᾧ 77Ὶ, 2, .1ε1.}---ὐδριστότατος. ΟἹ {{|8 ἴοττη, σοηβοϊε {0 

ΤΟΙΠΔΥΚΒ οὐ “οδεεῖ, Ῥαταΐι»., Ρ. 40, ξεῳ.---βιαἰότατος. “Μοβῖ τϑοῖκ- 

1655." 
οὐκ ἀπολογήσομαι. “ὙΥΠῚ ποῖ τη κὸ ΔΩΥ͂ ἀδίδποο ἴοσ ἐμϑιη."".--τὴν 

δὲ πρὸς Σωκράτην, κι τ. Δ. “1 Π] τοδί, μουνούθυ, 1ῃ6 ᾿πι ΓΟ ΟΌΓΒΘ 

οἵ θοι οἵ οὶ υυἢ Θοσγαίοβ, ἤονν ἰδ νγα5."} ἘΕῸΓ ἡ συνουσία αὐτοῖν 

ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. ΑὉ ἰάϊοπι οὗἩ σοτηποη ΟΟΘΌΓΓΟΠΟΘ. 

ὁ 14. 

ἐγενέσθην μὲν γὰρ δή, κι τ. Δ. “Νονν {π|56 ἔννο τηδη, ἰηἀ σοί, ἡγ ΓΘ 
Υ παίυγο,᾽" ἄς. ὙὍ8ὸ ρμαγιίοϊο γάρ ἰ5 ἴοτγὸ ὀχρίαπαίογυ, νυ 6 δή ἰ5 
ἴο ὕ6 σοπποοίοι, ποῖ υυἱτἢ γάρ, ὕυ: γι ἢ υπδι (ΟΠ οννΒ, πὰ βοῦν ἴο 

αὐά οτπρίναδία τὸ (18. (Οοιηραᾶτο Ἡατγίμην, ἱ., ἢ. 387.}.--ὀνομαστοτάτω 
πάντων. “" Μοπὶ οοἰουγαιοά οὐ 4]}.".----Ηἰδεσαν, ἱ. ε., ἤδεσαν.--τἀπ' 
ἐλαχίστων μὲν χρημάτων, κι τ᾿ Δ. “ΑΒ. ὁη6 ᾿ἱνίπρ' τποδὲ σοηϊοη οα!ν 
οἱ ἐμ πιοσὶ {τί δίη τοσδη 5," ἰ. ἐ., ΤΠΟῪ Κηονν {παν πὸ ᾿ἰνο, ἄς. Οὔ- 

ΒογΥα {86 μαπιοίρία! σοηδιγυσίίοη ΠΟΤῸ ΔΙΟΥΓ ἃ γον δἰχηϊ νίηρ “τὸ 

Κηονν," νποτγο ἰπ 1,δείη τὸ ὑνουὰ μανο {6 δοσυβαιίνο υυἱτι τη ἰη- 

δημίνο. (Μαιιλία, ἡ δ48, 3.) Το ῥγοροβί(ίου ἀπό, τηογϑόνοσ, ἐπ 
οὔσο σπιρίογοά υνίενν 15 σαδο ἴο ἀθποίο {Ππ| πηϑδπ5 οὐ ἱπβίγαπιδης Ὁγ 
Ὑυδίοῖν ΔῈ «ὐΐης ἰ οἴοοιοά, (Κωλνενγ, ὁ 620, 7ει..)---ὖντα. “ Α5 
δοίη χ.""--τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι, κ. τι Δ. “ Απά δ5 διναγίηξ, 

ἴπ τὸ ἀϊνοουγποα (υνυίοῖν ἰοοκ ρἷδο6), 81} (νόϑο τννο μοὶ σοηνοτθθ 
ὑυἱτν νεΐπι, (Οχδ 1} }} δ5. μΒ6 τὑνοῦἹά,"" ἐ. ε,, ἃ 5 διυγαυ ηρ οἱ ροσαποτγο, ὅκα, 

Τρία ἰν ψνο}} σχρίαἰποά ὑγ {ἶνο {οἱ ονν πη ρασβαρσο ἔγοσῖι (π0 Τλοῖνον οὔ 
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ΡΙαίο (187, Ἐ).) : οὗ μοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι, ὃς ἂν ἐγγυτάτω Σωκράτους 

ἡ λόγῳ, καὶ πλησιάζῃ διαλεγόμενος, ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα καὶ περὶ 

ἄλλου τοῦ πρότερον ἄρξηται διαλέγεσθαι, μὴ παύσασθαι ὑπὸ τούτου 
περιαγόμενον τῷ λόγῳ, πρὶν ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὸ διδόναι περὶ αὑτοῦ λόγον, 

ἘΠῚ." λ. 

ὁ 16. 

ὁρῶντε. Τί 15 Ποαΐθυ ἴο τη Κ6 ὁρῶντε ἃηᾶ ὄντε ΠΟΙΏΪΠΑΙΥ 65 050- 

Ἰυΐθ, {π6 σοπϑβίσποιοη ὁπαηρίηρσ ἴῃ {Π6 δοσυβαίνα αὐτώ ὈΘίογΘ ὀρέξα- 

σθαι, ἴμαῃ ἴο σοηβίγαθ ἔπ Θὰ ἃ5 δοοιιβαίνοβ αἴου αὐτώ ἃπᾶ ἀρτϑοίησ 

ὙΙ 11.---ὖντε οἵω προείρησθον. ““Βοϊηρσ ΒΟΉ ἃ5 ἴΠ6Ὺ Πᾶνα ὈΘίΟΥΘ 

1η15 Ὀ6θη βαϊα ἴο θ6."---πότερόν τις αὐτὼ φῇ. ΤῊΘ 5Βυθ]αποῖϊνο ὮΘΙΘ 

βίδα. ΔΙ0π6 δῃηᾶ ἱπάθροπαθηΐ, ἴῃ ἃ απθβίϊοῃ ᾿τηρὶ γίηρ ἀουθί, ἀπᾶ 

{Π15 [Ουτὴ5 ναΐ 15 ΘΟ 1 ΟΆΠΥ ἰθυτηθα {π6 ΔΘ] ]θοσαΐν Βα ] ποίνϑ. 

(γαϊλῖα, ᾧ δ15, ῷ. Καΐμιεν, ὁ 4117, «7ε1.)---τοῦ βίου τοῦ Σωκράτους 

ἐπιθυμήσαντε. ““ΒΘΟΔυ56 ἴπΠ6Υ ἀθβἰτθα (ἴο 1644) {Π6 {8 οὗ ϑοογαΐββ." 

ΤΑΓΘΥΑΠΥ, ““Παυησ ὈΘΟΟΙηΘ ἀθβίγουβ οὗ [Π6 118 οἵ ϑοογαΐθβ." ΤῈΘ 
ΡΥ ΊΟΙΡΙΘ 15 ΠΘΥΘ οι ρ] ουϑα ἴο ἀθηοίθ [Π6 σᾶυ86 ΟΥ Τθάβοη. (Καληευ, 

ᾧ 697, α., .7ε1{.)-τ--καὶ τῆς σωφροσύνης. ““Ἀπᾶ (ἴο ῬΟ55655) {Π6 56] Ὁ 

ΘΟΠίτΟ].᾽" ΤἼΓΘΓΔΙΙΥ, ““ ἀπά οἵ {Π6 56] οοηΐτο!." ὙΠ τορατὰ ἴο 1ῃ6 

Βοογαίίο σωφροσύνη, ΘΟΙΏΡΆΓΙΘ ἴγν., 8, 1.---ὀρέξασθαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ. 

(ὝΟΙΘ ΘΆΡΘΟΥ [ΟΥ̓ ΙΒ. ᾿πύ πᾶν." ΤΠΘ νοι ὀρέγω, 'π [Π6 τη 410 

γΟΐΪΘΘ, ΤΠ ΘΔ Π5 ΡΙΟΡΕΤΙΥ͂ “10 5Βίγθίοἢ ΟῃΘ᾽5 561 ουΐ δ[6Γ ἃ {πϊησ,᾽ ““ἴο 

ἀρβίγα ἃ {πὶπρ νυ ουἰδίγοίο θα μαηα5,᾽" ἀπ 15 οοηῃβίτυθα ἢ ἃ 
σοηϊίνα οἵ [Π6 οὈ͵]θοῖ ἀθβϑίσθά. (77]αξι)ῖα, ᾧ 880.)ὺ Οοτηρατο ὁ 16: 

Σωκράτους ὠρεχθήτην.---“νομίσαντε. ““ῬΘοαυΒ6 {Π6Υ 1Ππουρ}!.᾽" Οὐτι- 

ΡᾶΤΘ ποΐθ οἢ ἐπιθυμήσαντε, ΔθΟΥΘ. 

- ὁ 10. 

ϑεοῦ διδόντος αὐτοῖν. ““ΤΠαΐ, Π{{Π6 ἀοΙγ Παᾶ σταηΐοα ὑπίο 1Π6ΙῚ 

Ὀοι." Τα ΐθγα νυ, “16 ἀοιγ σινίησ ἀπΐο ἐποῖὴ ἰννο.᾽. .--ἐλέσθαι ἂν 

αὐτώ, κ- τ. 2. “ὙΠΒΟΥ ἔνο σου], στ Ποὰΐ ΔΎ Ποβίζαϊοη, πᾶν 

Οἤοβθη ταίῃου ἴο ἀἰ6." ΟὈΒΘΥνΘ [Π6 [ΌΤ606 Οὗ [Π6 δοτὶβῦ μϑσὸ ἴπ 46- 
ποίϊην ταρι αἰγ οὗἩ ἀδιθυγηϊπαίϊοη, ἀπ 1η6 ἀΌΒΘ ΠΟΘ οὗ ἃ}1 μοβί αϊτίοη. 

--δήλω δ᾽ ἐγενέσθην, κ. τ. Δ. «Νονὺν {Π6 ν Βοΐῃ Βθοδιπθ τηδηϊοϑβέ (ἴῃ 

1818 τϑβρϑοῖ) “τόσα 1π6 1ΠΪη σ5. Ὑν ΒΊΟΝ. ΤΠΘΥ (ΒῸΡΒΘΑ]ΙΘΠΕΥ) α14,᾽ ἡ. 6.ν, 

ΠΟΥ [5 νγὰβ Το ἀθτθα τηδηϊοβί ΕΥ̓ {Π6 11 Βα θεθαιθηΐ σοπάποξ ; {Π6Ὺ 

Ρτονϑᾶ {π6 {γαῖ οὗἉ {Π|58 τϑυηατῖς ΕΥ̓͂ 1{Ππ6 δοῖβ νοὶ ΠΟῪ Βα θβοααθηΐ- 

ΙΥ Ρεγρθίγαίθ ἃ. (ΟΟΠΊΡΆΤΟ, ἃ5 Τορασαβ {π6 οοπδβίσαοίίοη οἵ δήλω ΠΟΤΟ, 
[Π6 ποΐθ8 ὁπ ἷ., 1, 2, ϑύων τε γὰρ φανερὸς ἦν.---ὧΩὀς τάχιστα. “.ΑῚ8 

ΒΟ0ΟΠ 85.᾽"---τῶν συγγιγνομένων. "ΠΟΙ ΓΟ] ονν- αἰ ΒΟ 0165 ΓΘ τηθδηΐ.--το 

ὑποπηδήσαντε. ““Ἡδλνῖπρ ὈουΠπαΘα ἀνναν [τΌΤη.᾽ ΑΔ ΒΙΤΌΠΡ ΘΟΧΡΥΙΘ8- 

5ῖσῃ ἴῃ Ρ]δο 6 οὗἉ ἀποφοιτύσαντε. ΤΑΘΟῸΒ (σον. Ρ, 19) σοτήρατδς ῬΠΐ- 
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Ἰοβίγαίυβ, γὴ2. Αροϊ!., ἷν., 38: εἰ τις διὰ τοῦτο ἀποπηδᾷ φιλοσοφίας, 
βηὰ αἶβο νἱ., 16: ΝΠ δηλμρυν μδμδηνον 

Ἐρυθράν.---ἐπραττέτην. “ὙΏΘΥ Ὀερσὰπ ἴ0 Θησᾶσθ ἴῃ." --ὠρεχθήτην. 
“«ἸΤΉΘΥ δὰ ΘΑΡΌΓΙΥ βουσὶ δου." Οομηρατο ποίθ ου ὀρέξασθαι τῆς 

ὁμιλίας, ὁ 15. 
417. 

τὰ πολιτικά. “ΤΏ βοίθησο οὔ ρυδ]ς 1ἰ{6.᾽ 1 ΓΘ ΥΆΙν, "τὴ τη ρϑ 

δρροτγίαἰπίπρ ἴο {ΠἸ0 βία ΟΥ σουθγηπιθηΐ."᾿--σωφρονεῖν. “ΤῸ ῥγδο- 

του βοϊ Γγοβίγαϊης.". --οὐκ ἀντιλέγω. ““ΜάΆΚΘΟ πὸ ΤΟΡΙΥ δὲ ργθβϑηΐ." 

ΤῊΐβ αοσυπαίίοη Χοπορηοη ἄο68 ποῖ πον ΔΏβυνοΥ. [Ιἰ 18 ΓῪ πιο, 

Βοννον τ, ἰῃ θοοῖκ ἷν., 3, 1.---δρῶ δέ. “1 566, Βονγθυοσ." ---αὐτούς. 

Τὰ τὸ οἱὰ οἀϊοηβ αὐτούς, ν» μοὶ 8 Γὰγ ἰὨΓΟΥΙΟΥ. ττἤπερ αὐτοὶ ποιοῦ- 
σιν. “1 Ἡμαὶ ὙΓΔΥ ΤΠΟΥ ἸΠποτηβοῖν 5 ὑγδοίοθ.".---τῷ λόγῳ προςδιδάζ- 
οντας. “ Βτίηρσίηρ {6 πὶ ΟΥ̓ΘΤ (10 106 58π|6 1ἴπ6 οὗ οοπάποί) ὉῪ {πο ῖγ 

Υρυπισηίβ," ἱ. ε., ἰγαϊπίηρ {6 πὶ ἂρ 10 ΒΤ Π 87 σοηδιυοῖ ὈΥ̓͂ ΔΥραπηοηί8. 

ΤΌΘ σοχηηοη οὐϊτίοπβ πᾶν προδιδάζοντας. ΟἿΥ ῥγοβθηῖΐ τοδάϊηρ ἰ5 

βομηποίδοτ'Β αιησηἀαιίοη, ἔγοτὴ βοῖη οὔ 6 Μ55, ὙΠῸ ἰάθδ ἱπιρ! θὰ 
[5 ἃ ἰκαάϊηρ ἰσιρατὰ 86 τηΐη 55 {πὲ ἀτὸ ἰδυρῃξ. 

4 18. 

οἶδα δὲ καὶ Σωκράτην, κι τ. Δ. “1 Κπονν, ἴοο, οἵὗὁἨ Βοσγαίθβ 8180 

ππσυνίησ ΕΙΠΕ Γ απίο {Π056 Ὑνη0 αβϑοοίαι δὰ υν ἢ Ὠΐπὶ 85 δοίη," ἄο. 
Οὔβόγνο [πὸ ἴΌγοο οὗὨ καί, 1π6 ἰάδ8 Ὀοΐπσ, “Α5 1 Κποῖν (5 οὗ ΟἸΠΟΥ 

ἐσδοινευα, 5ὸ αἴτο ὅο 1 Κηονν ἰξ οἵ βοσγαίοβ : αἀηὰ ΠδησΟ καί ᾿85 ΠΟτΟ 

ἃ ἴὕτοῦ ὙΟΥΥ {{κ {81 οὐἁ “ δοσογά ΠΠῚΥ.᾽" --ὐεικνύντα. ... διαλεγόμε- 

ψον. ΤΊΟ56 ὅγὸ ὕὈοίἢ ἱπιροτίοσς ματεοἴρ] 68, πὰ ἤᾶνὸ Υοίδγοποο ἴὸ 

δὴ οἰ τοροαίεὰ δοιίοπ. Α5 τοραγάβ 16 ματι οἰρία] σοηπβίγασιίίοῃ 
διόγα, σοη 50} ποίοϑ οἡ ἡ 14.---οἷδα δὲ κἀκείνω σωφρονοῦντε, κ. τ. Δ. 

“1 Κπονν, ἴοο, οὐ {ποδὸ ἴννο το 8150 ργδοιίοί προ ΒΟ "σοπίτγοὶ 85 ἸοΩ 

85 ΤΟΥ πβδοοίπιδά νυῖ τ Βοσγαιοβ."---ἶςτε. Νοῖ ἐς τε, δίηοο ἰξ βίδα 

ἴον ἐς ὅτε, Ἰδοτίσο ἔςτε. --φοδονμένω...... οἷομένω. “ Βδοδυδο {ΠῸῪ 

4 10, 

τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν. “ΟΥ̓ (0580 ὙΨΠΟ ΒΑΥ͂ δὲ {ΠῸ} τὸ μὶν- 

τοδοροτν." Ηο πρρδῆγα ἴο δυο (0 1.0 βορὶ!δί8.-οὐδριστής. “1.- 
σαπιίουν." Τμΐν πιοδηίηρ ἰ5 όγο ὀσάυσορά ἵγοτῃ (18 Ὀοίηρ ρμἰδοοὰ ἰῃ 
ἀϊτοοι ορροοίείοη το 180 ἰάσα ἱπιηρ!οά Ὁγ σώφρων .---οὐδὲ ἀλλο οὐδέν, 
«-- τ 5. “Νὸγ σουἹά μο, γβο μβὰ ὀὔοὸ ὑὈδοοῖηο δοφυδίπιοα νυ 
ὄνον ὕσοοπιο ἱκπογπηΐ ΟὐὁἨ ἈΠ ΟἴμΟΥ οὔθ οἵἉ ἵμόβὸ {πίπρα οἵἁ υν λοι 
ἴποτο ἰν ἃ ᾿Ἰοαγηΐηρ,"" ἐν ἐν υ ον ἀτὸ σραῦῖο οἵ νοίπα' βοηυίγοά ἔτοπι 
(ὅσ ἐορφοίνίος, οἵ οἰδοτν. Οὐκοτνο ἐμαὶ ἀλλο οὐέέν ἀερεπὰφ οὔ ἐν- 
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ἐπιστήμων ; ἀπ οη {{|8 δοπδίχιοίοη οὗ 1Π6 δοουβαίνθ γἹἢ νουθδὶ 
δὐἀ]δοίνοβ, σοηβ] Π͵α ες, ᾧ 8310, Οὐ. 8.---οὕτω γιγνώσκω. ΤΙΐδ 

4αθϑβίίοη, ὑνΠΘΊΠΘΥ νἰγίαθ οου]ὰ Ὀ6 οὐΐαϊποα Ὁ Ἰϑαγηΐησ, ἃπᾶ νγὰ8 

ποΐ ἃ παίιγαι! 488 }1{}7, ν᾽ 5 ΓΓΘ ΌΘΠΙΥ ἀἰβουββθα ὈΥ 1η6 ἀποίθηξ Ρἢ]- 

Ἰοβόορῆθῖβ Τῆδ ορϊπίοη οὗ βοογαίθβ ννᾶβ, παΐ νἰστίαθ οουἹᾶ θ6 δο- 

4αυϊτοα ὈΥ ᾿πΠ5 ΓΟ]. πα ᾿πηργονϑὰ ὈΥ ργδοῖῖϊοθ. (Οοηβαϊ 1Π]., 9,1, 

δηᾷ ἰν., 1, αηἀ δ͵50 Βογπεπιαηη αὐ Χεη., Οοποῖυ., 1ὶ., θ.)---ὁρῶ γάρ, 

ὥςπερ τὰ τοῦ σώματος, κ. τ. Δ. “ἘΟΓῚ 566 ἰῃμαΐ, ΘνΘἢ 85 (1 ρδυοοίνθ) 

{πᾶΐ 1Π6Υ ηΟ ἀο ποῖ βχϑσοῖβθ {Π61Γ θοάϊ65," ἄς. ΑΠΘΥ ὥςπερ ὍΘ 

Τησδὲ ΒΌΡΡΙΥ ὁρῶ τοῖῃ ἴΠ6 ργϑνίοιβ οἴδιβθ. "ΓῊΪΒ. ΒΠΠΡ]Θ ΡΥΌΘΘ55 

Ὑ}1} ΘΗΓΓΘΙΥ οὈνὶαΐθ (ῃ6 ΠΘΟΘβϑ υ οὐ ΟὟΥ Πανίηρ ΤΘΟΟΌΓΒΘ, ὙΠ 

ΚΌΒΠΟΥ, ἴο {Π6 ἀοοίγίποα οὗἉ αἰζγαοίίοη, ὈΥ ὑν]οἢ [Π6 βίσαοίαγα οἵ [6 

ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ͂ ΟἸΔ1156 15 τηδ46 ἴο ΘΟΠΙΌΓΠΙ ἴο {παΐ οὗ {Π6 ὈΥΠΊαΥΥ. ΤῊΘ 

παΐαΓΆ] τα Πσ ΘΙ Θηΐ, ΠΟυγΘΥ Θσ, νου] θ6 ὥςπερ... . οἱ μὴ τὰ σώματα 

ἀσκοῦντες οὐ δύνανται ποιεῖν, οὕτω καί, κ. τ. Δ. 

ὁ 20. 

κἂν ὦσι. “Ἔν θη ΤΠου σῇ {ΠΟῪ Ὀ6." ---Ως τὴν μὲν τῶν χρηστῶν, κ. τ. λ. 

“Βθοᾶι56 (45 {ΠΟΥ ἃ΄6. Θοην η664) {Π6ῚΓ ἸπίοΥσοῦγβθ ν] ἢ 1Π6 γἱσία- 

ΟἿΒ 15. ἃ ργδοίϊοα οἵ νυἱτγίιθ, ὑνἤοσΘα5β 1παΐ νυ ἢ {Π6 θα 15 ἃ ἀδβίσγαο- 

10 (οὗ [Π6 5816). ΟὈΒοΥγΘ ΠΟΙΘ 1Π6 διηρὶουτηθηΐ οὗ [η6 δοουβᾶ- 

τἰν8 δρβοϊαΐθ νυν ὡς. ΤῊΪ5. ῬΑ. Ο]Θ 15 Ἰοϊη 64 ἴα [Πη6 Β΄ΤΡ16 Ρασχίϊοϊς- 

ῬΙΘ, ΟΥ̓ 1Π6 σϑῃϊνο ΟΥ̓ Δοσιδαΐν ΡΒ] αἴθ, νη Ὑγ6 555 ΟΥ̓ ΒὰΡ- 

δοβί βοῖὴβ σθάβοῃ, ἴπ {Π6 μηϊπα οὗ ἈποίΠΘΥ ΡΘΥΒΟΠ, ΨΥ 6 4065 ἃ 

οογίαϊη 1ῃϊησ. (Βιμίπιαπη, ᾧ 145, ποία ὅ, Πἰοδ.)---- ἐσθλῶν μὲν γὰρ, 

κι τ. Δ. ΤΕΐδβ αἰβίϊοῃ 15 ακθη ἤομὰ ΤΉ ΘΟσΠΙΒ (Υ. 85, 860). ϑοογαΐθβ 

ΔΡΡΟΟΙΒ ἴο μανθ Ὀθθη [οηἀ οἵ φυοίίησ ᾿ξ. ΟὐΙΏραΓΘ Χεη., Οοποῖυ.» 

ΐ.,4. ΡίΙαὶ., εη., 95, ). ΤΊ ἢγβί 1Πἰπ6 οὔ [Π6 σουρ]οῦ 18 ἃ Βθχϑτη- 

ΟἿΟΥ, {ῃ6 βθοοῃᾷ ἃ ρϑηίδιηθίοσ.--- ἀπ. Οὔβούνθ [ῃ6 ΔΗΔΒΙΤΟΡὮΘ.---- 

διδάξεαι. “«Ὑοὰ ΜΠ} Ἰϑατη." ΤΠ ΈΘΓΑΙΎ, “γοὰ Ὑ0111 σαῦδβθ Ὑουγβ τ 

(0 6 ἰδυρλΐ." ΟὈΒΟΥγΘ [Π6 ἴΌτοΘ οἵ {π6 τη]861]6.---ἀπολεῖς καὶ τὸν 

ἐόντα νόον. ““Ὑοα 011 ἀοβίσου θύϑὴ {Π6 ἱπίθ!]θοῖ γοὰ Πᾶγν6." -καὶ 

ὁ λέγων. 'ΤἼῺΘ ἀὐΐΠ0) οὗ {Π6 ΠΟ χαπιοίθυ, ὑν ]Οἢ ΓΌ]]Ον 5 ΔΙΘΥ {}15, 15 
ὈΠΚΠΟνΤη.---αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθός, κ. τ. Δ. “ΤΠ βοοᾶ τηδη, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, 
ἰβ αἴ ὁπ6 {{π|6 ΟΥΤΙηρΡ, αὖ ΔΠΟΙΠΘΥ {ἰπη6 ΘΧΟΘ]]θηΐϊ.᾽" ΤῈΘ οὈ]θοΐ οὗ 

{15 1αϑὲ φυοίΐαιοη 15 ἴο 5ΠΟΥν 1ῃ6. ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ ΟΥ̓ Π6 σοπβίαηξ δπᾶ ὑπ- 

γΘΙη᾿ Εἰ πρ ΘΧΘΤΟΙΒΘ οὗ νἱγί16, βίη 6 θύθη {Π6 σοοῦ πηδῃ, ᾿ ἢ6 πορὶθοΐ 

(5 ΤὉΤ ἃ τηοτηθηΐ, ἰ5 8016 ἴο θ6 βιισρυϊβοα Ὁ 6 ἰητοδᾶβ οὗ νἱοθ. 

4 21. 

κἀγὼ δὲ. ΟΟΙΏΡΑΙΘ ἱ., 1, 8.---ὁρῶ γάρ, ὥςπερ, κ.- τ. Δ. ΟὈΤΏΡΑΥΘ 
Οΐ8Β Οἡ ὁ 19.---τῶν ἐν μέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν, κ. τ. Δ. “Τῆδέ {ΠΥ 
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πο ἀο ποῖ Κϑὸρ ὕρ ἐδπιοῖτ ῥγδοῖίςθ, ἵογροὶ {6 τηδίτγί 8] σοτηροϑίτίουι 

οἵ γοσβεβ." [1 ΤΟΓΑ ΨΥ, “ ΤΟΥσοῖ γΘγβ65 οοτηροβϑὰ ἴῃ δοσογάδποο τυ ἢ} 
(του δγ) τηοίγο."- τῶν διδασκαλικῶν λόγων. “ΟΥ̓ ἴΠ6 ρτεοορίβ οἵ 

ἰπδιίσυοσιίοη." Τὴ ροηίϊεῖνθ ἤοσθ ἀθροπάβ οἡ λήθην, δῃὰ ἀμελοῦσι 

βονόγηβ αὐτῶν υπἀοτβίοοα.---τῶν νουθετικῶν λόγων. “ΤῊ ννοτά8 οὗ 
δὐπιοηϊίου.᾽"-ἐπιλέλησται καὶ ὦν, κ- τ. 2. “ἘΦ (Ὀτροίβ, αἶβο, ({Ππ056 

διιοιοηΒ) ὕπῦσθυ 1η6 ᾿ἰπῆπδησο οὐ νυν μῖο 1η6 500] Ὀδοδτηθ ἀθβίγουβ 
οἵ πιοδοτγαιίοη."" [1|Έ0ΤᾺΠν, “ ΥὨΐ ἢ 106 800] βυϊοτίησ," ἡ. ε., ὉΥ 

υνμίου θοίηρ αἴδοιθά Οὔβογνο ὑπαὶ ὧν 18 ὈΥ αἰϊγαοίίοη ΤΥ ἃ, 186 
τορῦϊαγ σοπδίγαοιίοη θείη ἐπιλέλησται καὶ τούτων ἅ, κ. τ. 

ᾧ 22. 

τοὺς προαχθέντας. “Τπαΐ {Π056 ΨἼο ἅτ Ἰδὰ οη."---τοὺς εἰς ἔρω- 
τας ἐγκυλισθέντας. “ ΤΏΟΒΟ ὙΠῸ ἅτ ἱηνοϊνοὰ ἴῃ Ἰονθσταΐγβ." 

Το σοπηηοη ἰδχί 1185 ἐκκυλισθέντας, “ Ραησοὰ Βοράϊοηρ," ὕυϊ ΜΒ. 

ΔΌΙΒΟΥΙΥ ἰπ ἰπ ἴανΟΥ οὐἁὨ (Π|6 ΤΟΥΠΊΟΤ.---τῶν δεόντων. “ ΟΥ̓(Π6 {πΐησ8 
ἐνδὲ οὐρῖνς το ὕὉ6 ἀοπθ,᾽" ἱ. ε., 16 ]Γ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ἀυ{165.---ρασθέντες. 

τα μανίηρ Ὀασοῖηδ οπαιηογοὰ οὗ [1." ΤῊΘ ῥσοβθ ὙΥΤ [ΟΥ8. ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 

(6 μαδβίνο δοτίβι ἡράσθην, οἵὁἨ ἐραω, ΟΧΘΟΙΪΥ ἴῃ δὴ δοίϊνο βἰστίῆοα- 
τοῦ, ---καταναλώσαντες. “ΑΠΟΥ πᾶνίηρ βροηΐ." Ὁ ραγχιοῖρ]ο ἰ5 
ὑδοὶ ἴ0 ΟΧΡΓΟΒΒ {Ππ|Ὸ εἶπ Ὑν μοι 5 ἀοῆποά ὈΓΥ Βοπιὸ δοίίοη Οὐ βδίδίθ. 
(Καλπεν, ὁ 696, .7εἰ{.}---τικερδῶν. ““Βοῦτοοσβ οὗ γαίῃ." ---αἰσχρὰ νομῖ- 
ζοντες εἶναι. “Βοσδυβο ἴπὸν τθουσοΐξ ἀπαὶ {Π656 ὑγοσο ἀΐβρτδοθν 
ἴω." Αποίμοῦ ἱπβίαποο οὗ 1η6 διηρίοντποηΐὶ οἵ 186 ματι ορ]6 ἴο 8ἃ5- 
αἰκῃ ἃ τοῦδοῃ. 

4 23. 

πῶς οὖν οὐκ ἐνδέχεται. “ Ἠονν, {π6η, [5 1ξ ποὶ ρμοβϑίῦ]6,᾽". --ἀσκητᾶ 

εἶναι. “ΑΥΟ διἰδίηδοϊο ὈὉῪ ὀχογοίβο." Οὔδοτγνο {μπὲ ἀσκητός, ἰῃ ιν }8 
βόπδο, ἰβ ορροβοά τὸ διδακτός. ὙΝ οἰβκοὸ τοδάβ ἀσκητέα, νυ ἢ Βονηοί- 

ἄγ ἀπά ΚΟΉΠΟΓ ὙΟΤῪ Ῥγορον σοπάοιηη. 'γὸ τοῦδέ ἤγβὲ ἀδοοτίαίη 

τδπι ἃ της ἐν διταίηδοϊο Ὁ ὁχογοίδο, θοίογο ννῸ βῶν ἴδ αι ἰξ ουρῶϊ τὸ 

νῈ πιρδο ἃ δυδδοι οὐἨ σχογοίβο.--τοὐχ ἥκιστα δξ. “ Απά ποῖ ᾿οδεὶ," 
ἐν ἐν Ἀπ Θπροσίδ!!ν.--τὲν τῷ γὰρ αὐτῷ σώματι, Ἀ. τ. Δ. “Ῥὸτ νοϊυρίυ- 

οὖν ρμίσασυτγοι, ἱπυρίδηϊοά ἰπ τη δδτο ὕοάν νυν 6 δοὺ}." Οὔὐβογνθ 

μότο τὸ σπιρίογιπσηῖ οὐ ἡδοναί, κὸ τοἰωμρίαίες ἴῃ ἴ αἰίπ, τὸ ἀσηοίθ 

εἶν ἀενίγεσ οὐ ρίοδπυτγο, 

ὁ Ἢ. 

καὶ Ἰριτίας ῥὴ καὶ 'Αλκιδιάδης. "“Βοῖν Οτείαα, δοοογόϊηρίιν, ἀπά 

Αἰοννίαδο»." ὙΤηο ρμαπίοιο δή ἐπ οὔσῃ ὐ5 οτηριογοὰ ἰπ τοδυπιίης 
ὅπ ἰδιοιτυριοὐ ὀϊκοουταο,, δηδ βόῦσο ΚΟΜΠΟΥ ματαρθγανος ἐλ ματο 

Η 
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ΒΥ 7αηι, κιὲ τεηι ραιτιοὶδ σοπιρίεοἰαγ.---συμμάχῳ. “Α5 Δἢ Δ1]Υ.".--ἐκεένου 

δ᾽ ἀπαλλαγέντε. ““Βυΐ ΘΠ {ΠΟῪ Πα ἀθραγίθα ἔτοτη ᾿Ϊπὶ." ΟὉ- 
ΒΘΙΥΟ ΠΕΙΘ [Π6 ἈΠΟΙΉΔ]ΟΙ5 ΘΟΠΒίγποίοη οὗἩ 1Π6 ΡΥ ΟΡ] ἴπ {Π6 Πποπ- 

᾿παΐγθ ἅμπ8], ἃ5 ἱπαϊοαίϊπσ [ῃ8 ὙγΠ016, ὑνΏ116 {Π6 ἔννο β]θοΐβ ΤΌ]Π]ονν 

ΒΘραγδίοιυ, θοὴν ἢ 115 οὐση Δα] ηοῖβ ἀπ γθῖῦ. (ὙΑΙΏΤΠΔΥΪΔἢ5 6χ- 

Ρ]αἰπ {Πϊ5 Ὀγ {π6 ἤρτιγα ΘΠ] τὸ σχῆμα καθ᾽ ὅλον καὶ μέρος. (Καδπεν, 

ὁ 478, ὁ 708, 2, υε1.)---φυγὼν εἰς Θετταλίαν. “ΤῊΪΒ νγὰβ ἴῃ Β.Ο. 406 

ΡΤΟΘΔΡΙΥ ({Π6 γὙΘᾶγ ἰπ ΒΟ 1Π6 σΘΠΘΥΓΆΪ5 ὙΠῸ Πδα σοησαθγθᾶ δ {Π6 

ΑΥ̓σΊπ585 ὙγΟΤΘ Ραΐ ἴο ἀθαί ἢ), [Ὁ νγο βηα Ηΐπὴ αἵ τῃαΐ {{π|6 ἴῃ ΤῊΘ65- 

ΒΆ]Υ, Τοιηθπίϊησ ἃ βϑαϊῖοη οὗ {ηΠ6 Ῥαπεβίδβθ, Οὐ βϑυύΐβ, ἀσαϊηϑδί {Π 6] 

Ιοτᾶβ. Ασοοτάϊησ ἴο ΧΟΠΟΡΒΟΗ, ἴῃ Πἰβ ατθοίδη Η]βίουυ (11., 8, 15, 

36), Β6 παά θθοη ὈδηΪβηθα ΕΥ̓͂ ἃ ἄθουθθ οἵ [Π68 ΡθΟρὶθ, δηᾶ {}15 1 ὑγὰβ 

ΒΟ ἢ. αἰϊουννασᾷ τάδ ΠΪπῚ 50 ΤᾺ ΠΟΟΥΟΙΒ ἴῃ Π15 ὑΥΥΑΠΠΥ͂, ΏΘ ὉΠ 

οΟΥ̓Ὶμ6 {πϊτίγ, ἰῃὰ Β.Ο. 404.---ὠἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις. 

“ Τανίηρ ἴῃ 1. ]Θ55Π655 τα Π6Υ Πδη 7υ5-ἀ θα] ησ." Τα ΓΘΥΔΠ]Υ, “ς τ α]τ- 

ἴῃ 156 οὗὨ Δ ν]ΘΒΒΠ655,") ὅθ. ὍΤΠ6 ΤΉΘΒΒδ Δ 5 ὉΤΟΥΘ ΡΥΟΥΘΙΡΙΑΙ [ῸΙ 

{Π6 1. Ἰσθη οι 5Π655, ΡΟΥΠαν, πα ἰγθᾶοῃθυυ. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ Ρίαίο, Οττὶ., 

δ8, Ὦ. 

᾿Αλκιθιάδης δ᾽ αὖ. «““Βαυΐ ΑἸοϊθίαά65, οα {Π6 οΟἴπδὺ μαπᾶ." Οοιη- 

ΡΆΪΘ ὁ 12.--ιὰ μὲν κάλλος. ΑἸΟΙθΙ 465 νγὰ5. ΤΘΙΠΔΥΚΔΌ]6 δ ΘΥΘΥΥ͂ 

Ρουοα οὗ μἷβ 18 [ῸΥ 1η6 δχίγδου ΠΤΎ ὈΘΔΌΪΥ οἵ Πἰδ ΡΘΥΒΟΠ.---ὐπὸ 

πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν. ““ ΒΥ ΤΠΔΠΥ Δ ηα ΤΕΒΡΘΟΐΔΌ]Θ [8 Π18]65.᾽ 

ΤῊ ΟὙΘΘΚ5 ΤΟ σΌ]ΑΥΙΥ Ἰοῖη πολύς νΥἸ ἢ ΔηΟΙ ΠΟΥ δα]θοίνθ, Οσρυθββὶησ 

ΡΓΔΪΒΘ ΟΥ ὈΪαη6. (Πῆαιελϊα, ὁ 444.γ---ὑπὸ πολλῶν καὶ δυνατῶν κολακ- 

φύειν, κι τ. Δ. ““Βροίηρ σοΙγαρίοα ὈΥ̓͂ ΤΠΔΗΥ͂ ΤΠΠ6Π, δἃηᾶ ἴΠ656 5ΚιΠ6 

σι Παίίοτν,᾽ 1. 6., ὈΥ 1η6 ἀτΐβ οἵ ΤΥ δατγοὶϊξ δηα 5Κ|Π] ΠαςΘΥΟΥΒ. 

ὟΥ 6 μᾶνϑ σίνϑη δυνατῶν κολακεύειν ᾿ΐ5 Παΐ γὉ] 5᾽ απ Ποαίίοη ΠΘΤΘ, τυ] ἢ 

7Ταοοῦ5 (,ϑόογ., Ρ. 233). ΟὈΙΏΡΑΥΘ ἴἷν., 2, θ, ΠΘΙΘ ὅ τι ἂν βούλωνται 

δυνατοὶ γενέσθαι 15 τηαο ἴ0 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα ἴῃ τηθδηίησ ἴο ἱκανοὶ γενέσθαι 

- πειρῶνται. ἸΚΌΠΠΟΥ 15 ΟἸΘΑΙῚΥ νη σ᾽ ῬὭΘη ἢΘ Γηδῖτο5 δυνατῶν κολακ- 
εὔειν ΥΘῖδΥ ΠΟΤ ἴο ἴπ056 Ῥοβθ Παϊίθυυ μαα νγοῖσιΐ ἢ ΑἸοϊ δ 68 : 

ΟΠ {Π6 ΘΟΠίγΆΥΥ, δυνατῶν 15 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ Θααϊν]οηΐ ἰο δεενῶν. ΟὈΤΩΡαΤΘ 

δεληεῖάον, αα ἰοο., ἀπ 1 δοῖεν, Πιά. αὐ ΤΠεορηγαδί. Ο)αγαεὶ., 5. Ὁ. 

δυνατὸς διακονῆσαι.---τῶῦ γυμνικῶν ἀγώνων. “Τὴ ἴπ6 σγιπμπαβίϊα σοη- 

ἰοδβί5.᾽ --οοὕτω κἀκεῖνος, κι τ. Δ. ΤΠΘ ἀοπηοηβίγαϊςι νθ ΡΟ ποὰη ἰβ οἴθῃ 

γϑροαΐθά, [0Υ {Π|6 586 οἵ ϑιῃρδβὶβ, ἰῃ 1ῃ6 ΒΘΟΟΠα ΤΠΘΙΉΌΘΥ οἵ ἃ Θοτη- 
μῬατίβοη. (Καληον, ᾧ 058, ε.) 

ὁ 5. 

ὠγκωμένω. ““Βοὶπρ Βυγ 16 ἃ ννΊΠ ῥτὶά6."---ἐπηρμένω δέ. “ Βοὶπρ 
δαίοα τοο.᾽---πεφυσημένω δέ. ““ Βοίπσ Ρυ Πα ὉΡ, ΤΠ ΘΟυ οΥ.".---δια- 

τεθρυμμένω δέ. ““Βοίηρ σοΥταρίθα ἸἸΙΚουν πο." --ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις 



ὙΦ ,ψιν 

ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ 1.--ΟΗΆΑΡΤΕᾺ 11- 1: 

διεφθαρμένω. “Απὰ θοίηρ ΘΟΙΩΡΙΘΙΕΙΥ Βρο ]οὦ ὈΥ 811 {Π686 πηθαπβ." 
--καὶ γεγονότε. “Απὰ διανίπρ αἰβὸ ὑὈθθη." --ἀπὸ Σωκράτους. Βοτ- 

ΠρΙηδηη υνγί[685 ἅπο, 85 ἱΓ Ρὰϊ [ὉΓ ἄπωθεν ; Ὀὰϊ σοηδβυὶ Καλπεσ, αὐ ἰος. 

4. 36. 

εἶτα. ἘΧρτοββίνθ ἤθτΘ, ἃ8 οἴϊθῃ θἰβθύῃοτο, οἵ τηϊηρὶθὰ ΒΌΓΡΓΙΒΘ 

ππὰ ἱπάϊσηδίίοη.---εἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην. “ἸΓΊΠΟΥ ὕνο ἀἰὰ ΔΗΥ͂ 

{πΐπρ ὙυτΟΏΡ,᾿" ἱ. δ., ΘΓΘ ΒΌΪΕΥ οὗἁἨ ΔΠΥ Ουΐγασο. Τὴθ νοτὺ πλημμε- 

λέω τθδῃ8Β, ΡΤΟΡΟΙΙΥ, “10 ΙΔ ΚΟ ἃ [156 ποίθ ἴῃ τηυϑίο,᾽" δηὰ ἤθῆοθ 

“10 ΟΥΓ,᾿" “1ο ἀο ψτοηρ," ἄχο.--οῦτε δὲ νέω ὄντε αὐτώ. “Βαϊ ὃ6- 

συ ϑοοτγαίοβ τοπάοτγοά ἱῃθτη Ὀοίἢ ἀϊβογθοῖ ν θη ἸΠΘΥ ΘΙ γοῦηρ,᾽" 

ἄοσ. Οὔδοτνο {πὶ παρέσχε (ἸἰςΟτΑΙν “ ἀἰογάθα᾽")}) ἰβ ΘΓΘ ΠΟΑΙΪΥ 

Θαυίναϊ!θηί ἰο ἔθηκε, οΥ {ππ0 1,αἰίη τεώάναιε. 

427. 

οὐ μὴν τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται. “ΤΏΘ ΟἸΠΘΥ πη ρσ5 (ἰπ 116} 
ΒΌΓΟΙΥ ἃτο ποῖ ἱπάρσοὰ οἵ ἴῃ {Π18 νγαν." ΟὈΒοτγο ἴΠ6 βίτοηρ δηὰ ἴη- 
ἀϊσηαπὶ αἰϊττηδιίοη ὀχργοββοά ὃν 1Π6 ρατγίο]θ μήν.---τίς δὲ κιθαριστής. 

Πδηάοτ δέ ἰπ (8 οἴδυβο “ ἴοο,᾽" ἀπά ἴῃ 16 βυσοσοάϊηρ οη6 “ οτ.".--- 
ἱκανούς. “" Ῥτοῆοίοηι 8." --φανῶσιν. ““ΤΉΘΥ ἄρρθᾶγ." --αἰτίαν ἔχει 
τούτου. ““ἨἨδ5 Ὀΐδιηο 10 {|8.᾿"--συνδιατρίδων τῳ. “Οἡ ραβδβίηρ εἰ 
εἰπιθ υυτἶ ΔΩΥ Οπ6," ἑ. εν ΠῚ ΔῺΥ ἱπβίσασίοσ. ΟὔΒοσΥο {πὶ τῳ ἰ8 

{6 Αἰο σοπίγδοιοά οττὴ (ῸὉΓ τινί. ὙΠ συνδιατρίδων νΥῸ ΤῊΔΥ ὑἢ- 

ἀογβίδη χρόνον. (Βοε, Εἰ ρα. εἀ. Βεὶι., Ρ. 550.) --συγγενόμενος. “Οη 
μιανίπρ ὕὈθθη νυ ι}}.᾽".-τὸν πρόσθεν. ““ΤῺΘ ΤΟΥΓΊΟΤ,᾽ ἑ. ε., ἐλε τηδϑίϑυ 

ψ0 ἱδυρίν ᾿ΐπὶ ΡγΟΥ ΟΌΒΙΥ.---ἀλλ' οὐχ ὅσῳ ἄν, κι τ. Δ. “Βυϊ ἀο68 
ποῖ, ὈῪῚ ονν πισοῖν {6 ὙΓΟΥΒΘ ᾿Θ ΤΩΔΥ ΔΡΡΟΔΓ υνἱτ {{Ἰ|0 Ἰαίίογ, ὈῪ 50 

τηθοἷν 16 ΠΟΤ ῥΓαΐδ6 {Π|6 ργουΐϊουβ οη0 1" ---ἀλλ' οἱ γε πατέρες αὐτοΐ, 

κι τι Δ. ΦΝαΥ, σνθῃ {080 (ΔΓ ΠΟΥΒ {ΠΟ ΒΟΙΥ ΘΒ Μ᾽ Π0Ὸ ΔΓ ΔΙννΔΥΒ υνἱτ 

{νοῖτ βοῦβ,"" ἑ. εν Ὑπὸ 18 Κὸ σὔδτρο {ποδοῖν β οὔ 18:6 οὐἀποδιίοη οὗ 

τποῖγ βοῦθ. Οομρατο Ἠοίηζο, " ἐς Ῥάίεν, ἀΐε ἴτε δ'δληε κβεὶδαί ἐτ- 

φίελεν," ἀπά αἷδὸ δμμιγσ, 1. Χεν., “. υ., “ Νωϊο αἰΐο πιασίσίτο αὐ» 
δἰδειο." Οὐοτημπισπίδίογβ, ἰῃ βόποΓαὶ, τηᾶκοὸ {{8. οἰδυδβο ΓΟΙῸΥ ΠΊΘΤΟΙΥ͂ 

τὸ ἤμνογα 5 Ὀσίην δὸ τοῦ τῆογο ἰπ σοιρδην υνί, ἀπὰ σοπηδοίοὰ 

ὮΝ 5ὸ τοῦση ΟἸΟΒΟΥ ἃ {6 νυῖεν {πὶ Γ δοηΒ, {πη ΤΏΘΤΟ ἰπδίΓυσίοΥΒ ἅΓΟ. 

Βυΐ (νον ονοτίοοκ ἰπ {5 16 δου! αγ ἴογοο οὐ 186 ἀτιίοϊο υυίεἣ {86 
μαπίοίριε. ΤῊΘ ἀγρυπισηὶ ἰ5. 88 ΓΟ]: {{ ὄνοη ἴπο86 τ Π ΘΟ Β ἡν θῸ 
σὐυσαίο εἰνοὶγ οὐγα δοηδ, δηδ οίνγοοη νοῦ δηὰ {νον οἰ] ἄγοι {πο τὸ 
ἴα, ενοτοίοτο, {6 οἰοπδοδὲ οοπποοιίοη, ἃγὸ ποὶ υἱαπηοὰ {{ (ποβὸ ομ!]}- 

ἄγοω δυθμοαυσοι! Υ ατγ, ὑγονίφθά {μον υἰνοτηβοῖνοβ "0 βοθοτγ- πηίηθοὰ, 
ΨῊΥ ὑἱαπιο δ ἱποιγυσίοτν, Ὀοίνγοση ὑγθοπι δηά ἰδ ΡΌΡΙ]! {6 σοπῆθον 
ἴοι ἐπ κὸ πυροῖν ἴσκιο ἰπετπδίο " 
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ᾧ 28. 

οὕτω δέ. “Τὴ 1Π18 584116 ὙΑΥ, ἴοο."---εἰ μὲν αὐτὸς ἐποίει, κ. τ. Ἅ. 

“ΤΠ 6 ΠΙΓΊ56]Γ ὑγοσΘ δοσαβίοτϊηθα ἴο 40 ΔΠΥ (Ὠϊηρ 6Υ]], Β6 νγουἹᾶ παΐ- 

ΓΆΠῪ Πᾶν ΔΡΡΘΑΙΘα οη 81] ΒΌΘἢ ΟΟΟΔΒΙΟ0Π5 ἴο Ὀ6 Δη 6Υ]} πηδη." ΟἘ- 

ΒΕΙΥ͂Θ {Π6 ΘΙΠΡΙουτηθηΐ οὗ 1Π68 ᾿πηροτίθος ἴο ἀθηοΐθ {η6 τϑρϑετίοη οὗὨ 

80 δοίϊομ, δηα 150 {ῃη68 ΡΟ. ΔΥ δΥγαησοιηθηΐ οὗ [ἴΠ6 ρῥγοΐαβὶβ ἀπᾶ 

ΔΡΟΔΟΚ15 ἴο ΘΧΡΥ 55 ΡΟ ὈΠΙΓΥ ΟΥ̓ ἀἸΒθ ἰοῦ, {πδΐ 15, εἰ ἢ 16 ἴτη- 

Ρδσίδοίξ ἴῃ 1Π6 ΤΌΥΤΏΘΥ, ἀπα ἄν υυ ἢ {Π6 ΒΆΠη6 ἴ6Π56 ἴῃ {Π6 ἸαἰΘΥ ; 50 

«μαῦ 1 15 ΠΘΟΘΒΒΆΓΠῪ Ἰτηρ] 164, “θα Π6 νγὰβ ποΐ δοουβίοιηθαᾶ ἰο 0 

ΔΗΥ͂ [Πΐησ 6011. (Βι(ίπιαπη, ὁ 139, 9, 4, Κοῦ.)---εἰ δ᾽ αὐτὸς σωφρονῶν 

διετέλει. “Τῇ, ΠΟΎΨΘΥΘΙ, Π6 ὨΪΠΊΒΘΙΓ νὰ 5 ΔΙνγᾶ 5 Ῥυδοίοἴησ 56]! σοῃ- 

170]. ΗδΥ6 γγχα μᾶγϑ εἰ τ {Π6 ᾿παϊσαίνθ, ἴπ {Π6 ῥτοίαβίβ, ἴο ἴῃ- 

ἀϊοαΐθ ἃ σοπάϊοη [Παΐ 15 σογίαϊπ, [Ὁ] ονγθὰ ὈΥ ἄν ψἱἢ 1Π6 ορέαϊνθ 

ἴῃ {Π6 ΔρΡΟΔΟΒΙβ5, [0 Τα γΚ ἃ ΤΟ 5] 85. ΟἹΓΟΥΪΥ ἀποοτίαϊη. (Καλπεῦ 

ς 858, .761) ; 

ᾧ 29. 

ἀλλ᾽ εἰ καί, κι τ. Δ. ““Βαΐ 1{| Θνϑὴ ΓΒοῸΡἢ ἀοίπρ πο! πρ' ΘΥἹ] Ἠϊτη- 

«ΕΓ, ἄς. ΤῊΪΒ Ρουοα ΤΟὐτὴβ ρατύ οὗ [Π6 ργϑυϊοῦβ βθοίίοῃ ἴπ {86 

914 ΘαΠΠ0Π5.---Κριτίαν μέν. “ΤἼΘ ΡΑΥΓ016 μέν 15 αἀἀθ, Ὀδοαιβ6 Χρη- 
ὅϑῇῃοη δὰ ἱπίθπαθα ἴο τηθηΐοη ΑἸοϊ θα 85. α͵5ο; δπᾶ [ῃ6 ραγίο]θ 

τοίνυν 15 ΠΟΥΙΘ, 845 Οἰΐθῃ οἰβθύνῃθυθ, θα ἴο ΤΠΔ1Κ ἃ ἰγαηβιζοη ἴο 

18 ΘΧΑΠΊΡΙΘ ΟΥ̓ Ϊηβίαποθ ΒΟ ἢ [Π6 ὙΥΠΊΘΥ 15 ρτοσθθάϊηρ ἴο δαάθσθ. 
«Ηατγέμη,, 1ϊ.,) 0. 848, 5ε4.)---Εὐθυδήμου. “ῊΪ5 νγα5 ἘΠ γ ἀθτηι5, 500- 

ὩδΙηΘα ὁ καλός, ἴΠ6 5ο0η οὗ Ὠ΄Ίο0165. (Οοιηρατο Ρίαίο, ϑ'ψηιροξβ., ὃ 87.) 

δίθπίοη 15 ἀσαΐϊη τηδᾶθ οὗἉ Πίτη ἴῃ 1ν., 2, 1 ; ΠΟΙ ἄο65 Π6 ϑρρθδγ αἰ - 

(τοηΐ ἢτΌΠ ἴΠ6 Οη6 Ὑ0 18 ΞΡΌΚΘη οὗ ἴῃ 1Π6 {πἰ|γὰ ἀπᾶ ΗΠ σΠαρίοΥ5 

οἵ 16 βαῖὴθ θοοΚ. Ηθ τηιυβί ποῖ 6 σοῃΐουπαθα, πούγθυθυ, νυ ἢ 

τυ ηγάθιημβ, (η6 τοί ΠΟΥ οὐὨ ὨΙΟΠΥβοΟάοσι5 τηθηϊοποϑᾶ ἴῃ ἰϊ., 1,1. 

--ἀχπέτρεπε λέγων. “δ οπάοανοτοᾶ ἴο ἀἰββιιαθ Ηΐπη ὈΥ͂ βαυηρ.᾽ἢ 

ΥΛ ΘΓ, ““Θπαἀθανοσθαᾶ (ο ἔτη ΪπΠὶ ἀνγαν,᾽) 1. 6.,) τότ ἢΐβ οὈ]θοῖ 

ΟΌΒΕΤΥΘ {Π6 ΤΌΤΟΘ οὗ [Π6 ᾿πηρογίθοϊ. 

ὁ 90. 

τοῦ δὲ Κριτίου, κ- τ. Δ. “Βαΐῖ Πο, ΟΥ 85, ποΐ Πρατκοπίηρ ἴο ΒΌΘΝ 

ΔαΠΊΟΠ ΠΟ Π5 ἃ5 1Π656.᾽ ΘΌΡΡΙΥ νουθετήμασι, ΟΥ̓ Βοτποίμίηρσ Θαυϊνγας- 

Ιθηΐ. ΟὌΒΞΟΤΥΘ, ᾿ΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, {Π6 ῬΓΌΒΘΠΟΘ Οὔ Π6 ἀτί 616 τυ ἢ {Π6 ῬΤΟΡΟΥ 

ΠΑΠΊΟ, ΤῸΥ [6 ῬΓρΟΒΟ οὔ τπακίησ {Π6 Ορροβίτοη ἃ ΒΊΤΟΠ ΒΟΥ 0Π6.---καὶ 

τοῦ Ἐῤθυδήμου. ““ΔΑπᾶ, ἴπ ρατιου]ατ, ἘΠ Τἢγ ἀθτηι5." ὙΠῸ σοημπο- 

τἰοπ καί "85 ΠΘΥῸ 8ὴ ἱπουΌββῖνο ΟΥ Θπρῃαίϊο ἴοτοθ (Καλπεῦ, ᾧ 759, 

.7ε1.)---ὁϊκὸν πάσχειν. “ΤῸ 6 5. 1ΠΊΒΗΙΥ αἰἴδοϊοᾶ." Οπο ΜΒ. ρῖνθϑ 

τι Ὀρίοτρ ὑϊκόν, ὑν πο βόπηο Γονν οὐ! οηβ, τυ που ΔΩΥ ΠΟΟΟΒΒΙΕΥ, 
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δάορί. Ουπδυὶ Εγέσεενε, Ομαεὶ. Ἱλιοίαπ., Ρ. 92, 5εῃ., ὙὙΠ0 βῆοννβ 
ἔπαΐ τι 18 οἴδη {85 οτηϊἰθἃ.--ὁδοκοίη. ΤῊΘ ορίαινο ἴῃ 106 ογαίίο 

οὐϊίφια, 85 ἱπαάϊσαιίπσ {Π|6 Βϑηςπηθηῖ5 οἵ [Π6 Βρθᾶκοσ. 

. Ὁ 31]. 

ἐξ ὧν δή. ““Οπ δοοουπί οἵ ν»Σηϊο ἢ βαίηθ {πΐηρσβ." ΤῊΘ μαγίϊοϊθ δὴ 
8 Βοσθ ἀρρεπᾶδά, ἰο δᾷἂὰ θχρ) οί π655 ἴο 11:6 το] αἰίν6.----ῦτε τῶν τρι- 
ἀκοντα ὦν, κατ. Δ. “ὍὙὙΒδη, θοίηρσ ὁη6 οὔ 186 (ϊγίγ, ΒΘ δὰ θθοοπηθ 

ποιποίμοίθ δου ἢ ΟἸΔτΙο]65." Ὁὐπάρθυ [Π6 τοσαϊᾶγ σοηβεϊζαϊτίοπ 
οὗΓἩ Αἰπθηβ, [Π6 νομοθέται ΥΘΤΘ ἃ ἸΘρἰβδεϊνθ σοτηπη 66, 0 ἱηααϊγοὰ 
ἱπίο {πὸ ἀοίδοϊβ οὐ {6 οχίβιϊησ οσοάθ, ἀπά [ἢ 6 αδἰἐθσαίίοηβ ργοροβθὰ 

τδοτοῖο, πὰ γῆο αἰβὸ δχδιηϊπθαὰ ἰπΐο ουθσυ ὉΠῚ Ὀθίοσθ ᾽ξ ὈΘοδΤηΘ ἃ 

αν. ὙΥ θη τῃ6 {ἰγΥ ὑὙταπίβ ΒΌ ΒΟ ΌΘΠΕΥ σᾶτηθ ἰπίο ΡΟΎΨΟΥ, ἰξ 

Ὑ25 ὈΥ νἱπίυθ οὗ ἃ τορυϊδείοη, υν μοι οτάαϊποὰ {πὲ 16 ΒΌΡΤΟΙΠΙΘ 
ΡΟΎΓΟΙ βου! ΓῸΓ 16 ργθβϑηξ θ6 Ἰοάσοα νυ ἘΒΙΓΓΥ͂ ΡΟΥΒΟΙΒ, γγῆῸ 

Βῃου ά ΒῸ δυϊμοτίχοα ἰο ἄγαν ὉΡ ἃ ποὺν οοάθ οὗ ἰατνβ. (Χεηπ., Ημεί. 
στ., ἴι., 3, 3.) Βιγί Εν βροακίηρ, ἱμοτοίοσθ, (86 {πἰ τυ ἐγταηΐβ ΤΟΥ 

8}} νομοθέται, Ὀὰυϊ 1016 16 σἸΒΙ Δ 76 ῬΟΥΘΥ, ΟΥ̓Χ, ἰῃ ΟἸΠΘΙ ὑγοσάβ, ἔῃ 6 οὨϊ οἵ 

δυιποτίεν, βοοη σοπίοσγοά ἴῃ Οτεαβ, ποχὲ ἰπ ῬΟΥΤΟΙ ἴο Ὑγβοῖη τγὰ5 

Ομαγίοϊοβ, πὰ ἤοποθ {Ππ656 ἔννο ἅτ δῖοπμθ τηϑηϊοηθᾶ ἤοσο. Τ718οοῦϑ 

τοχατάβ ὧν ἐγένετο ἃ5 δαυίΐνϑ!οπὲ ΠΟΙ 0 ἦν, ἃπὰ ΤΕΙΟΓΒ ἴο Μαρίλία, 

ᾧ δῦ9 ; θὲ {15 18. φαΐ! ὈΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

ἀπεμνημόνευσεν αὑτῷ. “Ηδὸ ὕοτθ ἰξ ἰπ τηἰπὰ ἀραϊπβί Ηἰπι.᾽" Οὗ- 

ΒΟγνα {{πῆΐ ἀπομνημονεύειν τινί τι ἰδ, “1ἴο ΘΓ ἃ (πΐπηρ ἰπ τηἰϊηὰ [ῸΓ 
Οηδ," ΟἰΕΠΘΥ ΓΤ μοοά ΟΥ̓ ΤῸΓ ΟΥ̓], δηὰ ἤθησθ 8 βαϊά θοίἢ οὗ ἃ βούβοῃ 

ἰπίοπάϊηρ ἰο ἀο ἃ Κίπάηοββ, ἀπὰ οἵ οπϑ ἀθίογπιηθα ἰο ἀο δὴ ἰῃ)Ό. 
ΤῊ ἸαιίοΥ πιοδηίηρ ργου 118. ΠΟΤΟ.--λόγων τέχνην. “ΤΟ τὶ οἵ 
ἀϊδρουιϊαιίοη." Τμ18 ἀοοβ ποῖ τηϑδη σῃδίοσίς τ σον, θὰϊ 16 τί οὔ 
ἀϊδρυϊίπρ οἡ 81} φυσδιίοηβ, ρυ 1 ΟΥ̓ ῥτίναΐο, νυν μίοι δὰ τοίδγθηςο ἴο 
ΡἸΟΒΟΡῸΝ ΟΥβΌΠΟΓΑΙ Ἰἰογαίυτο, Ηδησο, 88 ϑβοογαίθϑ αἴοηθ ἰ8. ποῖ 

τοσδηΐ, θὰ 8}} ΡΒ ΟΒορθοΥΒ οὐἁὨ {18 οἶ458 ΠΟΏΘΓΙΔΙΠΥ, (06 ἀτίίοὶο ἰ8 
οὔθ, ΤΟ ἴᾶνν μόγὸ τοίογγοα ἴὸ νγὰβ αὐτοχαῖοα οἡ 16 Θχρυϊδίοη 
οἵ ὸ {πἰτῖγ.---μκἡ διδάσκειν. ““ΤΉδὶ πο οὐ (680 ῖ."" 

ἐπηρεάζων ἐκείνῳ. “"Βοοκίηρ ἴ0 σαδὲ σοί ΟἿ Ὁ ὕροη Ὠΐπ|."" Οὐοπ;- 
Ρᾶτο τὸ ἀχρίαηδιίοη οὐἩ Μογυβ (αὐ 7εοοτ., Ῥαπερ.ν 31, Ὁ. 62) : “ἐπσο- 

ἰεπέεν ἐπὶ ἰγασίατε ἐμρίεηα." Οἡ 16 ρόποτγαὶ τηδδηίηρ οὗ ἐπηρεάζω, 
σοπδουῖ ἡωε, αὐ ΤΑμενά,, ἱ., 26, δηὰ δελίεμσπεν, 1.5-. Ν. Τ'., «. υ.--- 

καὶ οὐκ ἔχων ὅπη ἐπιλάδοιτο, “ Απὰά ποῖ Βανίηρ, ὙγΏΘΤΟ δ ταίρσει ἴα κὸ 
Βοϊά οἵ μιΐπ)," «. ε., δηὰ αν πρ πὸ ῥὑγοίοχι (0 βοίχίηρ πὶ, --- τὸ κοινῇ 
τοῖς φιλοσύφοις, κι τ. Δ. “Τθο ἰδὰαπὶ υἱἱοτοά ἱπ σοτηποη Ὺ ἴδο 

τισι υδο ἀραίποι {πὸ Ρ Ποδορίνογα," ἱ. ε., υἱἱογοά ἀραίπδι 81} μμ 106. 

ρθουν ΤΡο ἰπυπὶ Πότὸ τοίοσγοά 10 νγᾶβ {πο γ τηρλκίηρ (6 ὙΟΥΘΟ " 
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ἩΡΡΘΑΓ {π6 Ὀαοίίου 5ἰ46, Οὐ, ἴῃ οἴποὺ νγογᾶβ, Ὁ] ΟΙς ἀρρθαν Ψ ΪΐΘ. 

(δέαι. αὦ ῬΙαί., 4οὶ., 18, Β. ; Ατϊδίορῖ., Νιδ.) 95, δεφᾳι ΤῈΘ 

ΘΠΔΥΡΘ, ΠΟΥΘΥΘΥ, νγὰ5. ΟΠ]Υ͂ δὲ ἀραϊπβί {Π6 Ξϑορῃϊβίβ. (ΟΟΠΠΡΆΤΘ 

γον β᾽ ΓΙᾺ 9. ϑοοταίε5, Ῥ. 418 οἵ {Π15 γο]υτηθ.)---οὐδὲ γὰρ ἔγωγε, 

οὔτε αὐτός, κ- τ. Δ. ““ἘῸΥ ΠΕΟΙΙΠΟΥ αἰα 1, ΤῸ ΤΩΥ ρατί, δἰ ΠΟΥ τυ βο]Γ 

ΟΥ̓́ΟΥ ΠΘΔΥ {15 ΤτῪοτὴ ϑοοσζαΐθβ, ΟΥἩ ἸΘΆΤῊ ἰζ ΠΌΤ] Δ ΠΟΙΟΥ͂, γη0 βαϊὰ 1παᾶΐ 

Ὧ6 μαᾶ πραγᾶ [Ὁ ({τΌτὰ ΠΪΓΩ),᾽" ὁ. 6., ΤΌΤ ποι ΠΘΥ αἰά 1, ὅζα., ΟΥ̓́Τ ΠΘΑΥ 

Βοογαίεβ ὨἰΠηΒΘ ΙΓ ῥγοίδθββ ἴο θοῇ [Π6 ατί οἵ ἀἰβραζαίϊομ, ἕο. ΤῊΘ 

ΘΟΙΏΙΉΟΠ ἰοχΐ Πᾶ5 οὔτε γάρ, ὙΥὨΪΟ ΒΟΥΠΟΙηΔΠη δαορίβ ; θαΐ {Π6 ἔγὰθ 

Τοττη 15 οὐδὲ γάρ, νΥΪΟἢ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΩ͂Β, ᾿πΠ πΘραῖῦνθ ΡΥΓΟΡΟΒΙ ΠΠΟΠΒ, ἴο καὶ 

γάρ ἴπι αἰιτηαίνθ οΠ68. 

ὁ 82. ᾿ 

ἐδήλωσε δέ. “««Βαΐ 1 Βοοη ἀρρθαγϑᾶ ουἹᾶθηϊ (παῤ ϑοοσαΐθβ ὑγὰ5 

ἴΠ6 ῬΘΥβοη δἰπηθᾶ αἱ). Οὔβουυ ΠΘΥΘ [Π6 [ΌΤΟ6 οὗ {Π6 δουὶβί ἴῃ ἀ6- 

ποίϊηρσ 4υϊοκηθ55 οὐ σοϑ]ῦ ἢ ΠΑ, ἹΠΟΥΘΟΥΟΥ, ὑπαὶ ἐδήλωσε 1.56] 18 

[Ἀθη ἰπ δῇ ἱπίγαηϑι να 56η56, ἃ5 δαμϊναϊθηΐ ἴο δῇλον ἐγένετο. 

(Οσοιηρατο ἤῆαϊιμϊα, ὁ 800, 2, ἀπά Καλπετ, ὁ 578,1, .7ε1.) Τίᾶηρθ, 

τ 1655 σοτγϑοΐηθϑβ, Τπα]το5 ἐδήλωσε ἰγαηβιεϊνο, ἃ πα τϑίδυβ ἴ τὸ 

ΟΥ̓ 185.--- καὶ οὐ τοὺς χειρίστους. ““Απᾶ {Π656 ποῦ [Π6 σγογβῖ,᾽ 1. 6.» 

ποΐ Ῥϑύβοῃβ οὔ {Π6 Ἰονγθβδῦ Οὐ Θοϊητηοῃ βίδτηρ. Δ Ἰϊζοίθβ, ΤῸΥ “"Ῥϑυ- 

Β0Π5 Οὗ ΠΙρἢ βίδπαϊηρ." ΟΟΙΏΡΑΓΘ ϑεπεσοα, 46 Τταπῃ. Απ., ο. 8: 

«« Ττὶ σηπία ἐψγατιγυὶ τυ] ἐγοσογίοβ οἴσο5, ορίϊηνηι φιιέπηφιιο, οσοϊδεγαπέ.᾽" 

ΤῊΘ ῬΘΥΒΟΠΒ ὙΠῸ ὙΟΙΘ ΠΟῪ 5 ῃσ]θα ουΐ ΤῸ ἀθβίγα οί ὙΥΘΥΘ ΤΠ 

Οὗ ὈΠΌΙΘΙ 56 4 οματαοίθυ, νυ] ποὰΐ ΠΥ βίσοησ ΡΟ] 104] 185, γῆ Ὸ 

μαᾶ σαϊποά {Π6 οοπἤάθποο οὔ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ ὈΥ͂ {Π6 11 ΤΠ ΘΥΙἐ8 ΟΥ̓́ΒΘΥΥ ΘΒ, 

δηᾶ τηϊρηΐ θ6 βυβρθοίθα οἵὗἉ ρυθίδυυϊπησ ἃ ΡΟΡΌΪΑΥ σου ΠΠΘπΐ ἴο 6 

ΟἸΙΡΑΥΟΩΥ ὑπάου νΒ]Οἢ {ΠΟῪ νγ ΓΘ Ἰνίησ. (ὙΤλίγϊισαιϊ!, ἵν., Ὁ. 184..---- 

πολλοὺς δὲ προετρέποντο ἀδικεῖν. ““Απᾷ ᾿ὨΡΘ]]Θαἃ ΤΠΔΗΥ͂ ἴο Ὀ6 σ.ΪΕΥ 

οὗ ᾿π]αβίϊοθ." Οὔβοῦνθ ποῖ {Ππ6 διηρὶουτηθηΐ οὗ ἴΠ6 τη 16 ἴῃ ἃπ 

ΔΡΡΆΤΘΠΠΥ δοίϊγο 50η56, Ὀαΐ ἴῃ ΤΘΑΠ ΠΥ ὙνἸ1Π ἃ [Ὰ]] τα! 416 ἔΌΤΟΘ, “ ἱπι- 

ΡῬΟΙΙΟα [ῸΓ {πδιμβϑῖνθβ," ἡ. 6., ἰο σται Υ {Π6]Γ οὐ θᾶ56 σίθυγβ, ὈΥ͂ 
τηδκίησ ΟἴΘΥΒ ΔΟΘΟΙΏΡΙ 65 ἴπ {πον υυ]οκοάπθββ. Δ ΠΠυβίγαϊίοη οὗ 

1Π6 ἰοχί 18 αὔοσᾶθα ὈῪ ΡῬ]αΐο, Αροὶ., 82, Ο., ΘσΘ ϑοογαΐθβ [6115 [η8 

ΒίΟΥΥ ΟΥ̓ Πῖβ πανῖησ ὈΘοη ογάοτοαᾶ ΒΥ {π6 {Π]ΤΕΥ, ΔΙΌ Ρ ὙνἹἢ ΤΟῸΤ οἵ - 

615, ἴο Ὀτίηρσ ΤΘοη οἵ ϑ']απηῖβ ἴο Αἴπθη5. ““Τῆδὲ σουθυπηηθηΐ,᾽" ἢΘ 

ααάπ, “««Τπουρἢ ἰδ γὰ8. 50 Ῥουγουτα], αἰὰ πού {τ σῃθη τὴ ἱπίο ἀοίησ 

ΔΗΥ͂ ἰπϊησ ἀπ]αδβῖ ; Ὀὰΐ, ΘΠ γ6 οάτὴθ ουΐ οἵ 1Π6 “ΠΟΙΟΒ, {Ππ|0 ΤΌῸΥ 

“οηΐ ἴο ϑδ]απηΐβ πᾶ ἴοοῖς ΤΘοη, θὰ 1 νγθηΐ ΝΥ ΠΟΙΏΘ.᾽ 

εἶπέ που. ““ΟΔΒΌΔΙΠΥ οὐβουνο." -- δοκοίη. ΤῊΘ ορίαιίνο ἃραΐῃ, 

28 Θχρτδββίηρ [Π6 βϑηςπιθηΐβ Οὔ 16 ΒΡΘΆ ΚΟΥ. ---νομεύς. “Α ΚΟΘΡΘΓ.ἢ 

--μὴ ὁμολογοίη εἶναι. “ΛΠ ουα ποῖ σοηίοββ {πᾶΐ ἢ νγὰβ." ΤῊΘ 
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ορίδιϊνθ 18 βου ϑιηρίογεὰ θδοδι 56 {μ6 ο456 δἀπμορὰ 15 ἃ Ιηθγθ βὺρ- 

Ροβίείου ἢ ὕὰὲ ἰπ αἰσχύνεται, ΤΑΤΊΠΘΥ οπ, {Π|6 ἱπάϊοαιϊνο ἰ5 ὑοὰ, θ6- 
σᾶυδο ἴπογο βοογαίοβ ΤΘΙῚΒ ἴο νυν ἢδὲ 15 ραββίηρ Ὁπάογ ἢΐἷ8 ΟὟ ΘΥ68. 

(Καλπεγ, δὰ ἰος.)--- μὴ αἰσχύνεται, μηδ᾽ οἴεται. 'ΤὮΘ σομηπιοπ ἰοχὶ μ89 
μὴ αἰσχύνοιτο, μηδ᾽ οἵοιτο; ὑαϊ {Π6 ορίδιϊνο 15 την, ἴοτ ἴῃ 6 τθᾶβοῦ 
}ιδὲ βιδιοά. (Οοπιρατο Καλπεσ, ᾧ 8588, «εἰ{.} 

ᾧ 323. 

καλέσαντες . .. . ἐδεικνύτην. Α ΡΙΌΓΑΙ ρατιοἰρ]6 νυ ἢ ἃ ἀσδ] τοτο. 

(Καλπεν, ὁ 387, .1ε1.}--τἀπειπέτην μὴ διαλέγεσθαι. ““ Ἑοτῦδαθ μἷπὶ ἴο 

μιοϊὰ ΔΎ σοπγογβο." ὙΠ νϑτὺβ οὐ ργοδ δ Εἴη 85. ὉΥΘῚ] 85 ἴπ056 οὗ 

ἀεηία!, ργαυθηϊίηρ, ἄοσ., [6 ἰηπηϊτεῖνο 18 υβοὰ νυ μή. ΤὨΐΒ ἰΒ ποὶ 

ἃ μἱϑοπδβιη, Ὀὰϊ {π6 ποραιίνο ποιίοη οὐ {Π|6 γοτὺ 8 ἱπογθαβθὰ {ΠπΟσΘΌυ. 
(Καλπεν, ᾧ 149,1, εἰ. Οοταραγο Ἠετγπιάππ αἀ Κ᾽ ὶ9., ὁ 271, ἡ. 811.) 
-πυνθάνεσθαι. “ΤῸ 85Κ δ ᾳφυσδιίοη,᾽" ἑ. ε., ἴο δβκ [0Γ ἱπίοιπηδίίοη. 

δ αν πότὸ ἃ βρϑοίτηδη οἵ ἴ:6 ϑδοογαίίο εἰρωνεία, ἴο νη οἢ τὲ 

ΡἈΠΟΒΟΡΒΟΥ ννὰ5 δοσυδίοτηρα ἴ0 ἴδνΘ ΓΟΟΟΌΓΒΘ, ΒΘ ΠΘΥΟΥ δ6 δὰ (0 
681] υυτὰ τπ056 ὙγἢῸ ὑγογα Ρρυῆδὰ ὕρ υυτἢ ουτοηθοιβ ἰά685 οὗ {πο ὶγ 

Οὐ σΟηΒΟΟΌΘΠΟΘ οἵ υυϊβάοτῃ. (Οοιηρᾶτο ΤΠ βετε᾽ ΤΔ{ἐ ὁ δοοταίες, 

Ῥ. 388 οἵ {18 νοἸυτη0.).-τεῖ τὰ ἀγνοοῖτο τῶν προαγορευομένων. “Τὴ 
ᾶδο ΔῪ ὁη6 οἵ {πη (ΐησβ ὑγοοϊαίτηθὰ (ΌΥ 161} Βῃουὰ ποῖ 06 οἶδασ 
(1 εῖπ|},"} ἱ. ἐξ.) ΒΥ ὁη6 οὗ {πε ὶγ Θπδοί πη η(8.---τὼ δ' ἐφάτην. “Απὰ 

ὝΠΟῪ δαίϊά (πᾶ ἰξ νγὰβ δἰϊονγο),᾽" ἑ, ε., 1δὲ "Ὠὸ τισί. Οὔδοτγνο {πδὲ 
ἐφάτην 5 οαυΐϊναϊοηϊ πότ 0 ἐξεῖναι ἔλεξαν. («]αεοῦσ, αὦ ἴος.) 

ὁ 34. 

ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, κι τι Δ. “ὍὙὙ5]1, (πο η, βαϊά μι, 1 ὃἃπὶ ῥγοραγϑὰ, 
ἄς. Οὔδετγνθ {δὶ τοίνυν ἰ8. ἃ ρατγιίοϊο οὗ ἱγαπβίιίοη, ἀπὰ ἰβ οἴθῃ 
υβοὰ ἴῃ Δηδυγοῦβ, Θβροοίδ!!ν γθθπ ΟὯΘ ΤΟΡΙΪ68 ῥτοιιριν ἴὸ ἴδ ἀΐδ- 
ΘοῦΓΒΟ οἵ ἀποίμογ, (Οοιηρᾶτο Ἡαγέμη, Ρ. 360, 3.)--ὅπως δὲ μὴ δι᾽ 

ἄγνοιαν λάθω, κι τ. Δ. “Ὧυϊ, ἰπ οτγάοτ {π8ὲ 1 τῊΔῪ ποὶ ἰῃ δὴν τοβρϑοῖ 

Ὀποοπβοί ον ἱγαπδρτοθδ ἰμότη τὨγουρὶι ἱξποόγαποο." ΤῊ νοτὺ λαὰν- 

θάνω ἰα σοπδίγυοσά νυ ῖτἢ ἃ ραγιοίρ!ο, νυ δ ίσι ραγιοίριο τὰδὺ ὕο {γαπ8- 

ἰαιοά ἂκ ἃ νοτῦ, ἀπά {πὸ γογὺ 88. ἂἃπ δόνοτῦ, ἰῃ ἰο δἰχηϊοιιίοη οἵ 
ἴμο 1αἰἰη εἰαπι. (Κωλπεν, ἡ 094, .1ε...}.--πότερον τὴν τῶν λόγων τέχ- 
γῆν, κι τ᾿ ἃ. “ὙΥΒοίμοῦ σοί δοτίηςς τ τὶ οἵ ἀϊδρυϊαιίοη ἰοὸ ὕθ 

δυχι Ἂαγν ἰο ἰοδὸ {πίη ρα ταὶ ἅτὸ στρ ΕΠ βαίά, οὐ 10 τποδὸ {ἰαὶ ἃτὸ 
τοῖ τί! (πα :4), γοῦ ογάογ τὴθ ἰὸ τοΐγδίῃ ἥγοιῃ ἐξ," {, δὺν ὙνΒΟΊΠΟΣ 
γοῦ οτγόοτν πὸ ἴο τοίγαίη ἔγοσι {π6 τί οὐ ἀϊδροϊδείοη θοσδυδο γοῦ σου- 

αἰδοτ ἰς το ὕο δυχίίαγΥ ἰο τοδδοηίηα τ κι οὐ ποῖ τίμιε! γ. Οὔβόγνο 
ὕει σύν τινι εἶναι κἰχοίδον “ἴὸ 0 δυχ αν 0," “ ἴο ἀϑοίδε δὴν 

Οὐἴηκ." (Κωλπεν, ὁ 6233, .εἰ}..} 
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δῆλον ὅτι. ἘΣΧΔΙΏΡΙ65 ΔΥῸ ΘΧΙΓΘΙΊΘΙΥ͂ ΤᾺΓΘ οὗἨ ἃ ργεβθηΐ ἔθη86 (δῇς 

λόν ἐστι), ΤΟ] ον οα ὈΥ ὅτε ἀπᾶ δῃ ορίαίϊνθ (ἀφεκτέον εἴη) ἴῃ Ρ]δ66 οὗὮ 

8ῃ ἱπαϊοαίνθ. ΤΠ ἔγὰ6 ϑιῃρ]ουτηθηΐ οὗ ἴΠ6 ορίδίιγα 15 θη 1Π0 

ὙγΟΤβ οὗ Δποίμου 16 σίνθῃ ἴῃ ρᾶβϑί {Π|6 ΟΥ̓ Ϊὴ 1Π6 ογαΐϊο οὐϊίχιια. 

(Οοιηρατο Καληεν, αὐ ἰοο.)---δῆλον ὅτι πειρατέον ὀρθῶς λέγειν. ΤῊΘ 

τηθδηίΐηρ οὗ [Π6 Ὑγ016 ρΡᾷβ5ᾶ 98 15 σἴγ θη 85 [ὉΠΟν5 ὈΥ αμποΥ: “ Υοὰ 

ἱπίοσγαϊοῦ {π6 τί οἵ βρθακίησ. ὍΤπ6 ααρβίϊοη [ἤθη ργθβθηΐβ ᾿ἴ5ο]ῦ, 

ὙΠΘΙΠΘΙ γοὰ ΤηΘ8Π {Π6 τί οὗ βρθακὶηρσ ΥυἱσὮ ΠΥ ΟΥ ποΐ τὶσῃγ. Τῇ 

Υοῦ ἰηίθσαϊοῦ [η6 τί οἵ βρθακίηρ στἱρη!γ, ΒΌΘΝ 85. 1 ργδοίϊοθ, {Π6 ἢ 

0η6 πηαυϑβί ἀὐβίδϊη ἔτοτὴ Βρθακίηρ στ σ ΠΥ, νυ ΒΙΘἢ 15 αὐβασᾶ. ΤΡ οα 1Π6 

ΟἴΘΥ μαηᾶ, γοὺ ἰπίθσαϊοί {Π6 ατί οἵ ποῖ βρθακίηρ τσ ΠΥ, ΒΌΟΝ ἃ5 ΤΠ 0 

ΒΟΡὨΙβίβ ρυδούϊοθ, νγ6 τηϊβὲ βίσινϑ ἴο ΞΡΘδκΚ τὶ σῃΠν, ἀπά, σοηβθααθηΐ- 

Ι., ΤΩΥ̓ τη0868 οἵ Βρθακίηρ, ὑγοἢ [θᾶ 65 ΠΟΥ ἴο 5ρθακ τὶ μεν, τηυβὲ 

Ὀ6 Δρρτονβὰ οἵ; [ὉΓ 1 οἂῃ ποῖ θ6 παρ πηθα ὑπαΐ γοὰ ἱπίθσαϊοῦ [6 

αΥί οἵ βρθακίησ θοίἢ υἱσῃ!ν δηᾶ ποῖ τρη!]γ. ὙΟῺΓΪ ἱπίθσαϊοῖ, {μθγ6- 

[ΌΥΘ, ΘΠ ΠΥ ΠΟ ΤΘίθυΘ ΠΟΘ ἰοὺ Πη6, ὑγποὸ ἰθδοὴ ἴο ἴῃ056 0 8550- 

οἰαΐθ νἸἢ τη6 1Π6 τί οὗ βρθακίησ τὶ !]γ.᾽ 

ὁ 86. 
ἐπειδή. “ΤῺ σοτημηοη ἰθχί μὰ5 ἐπειδάν, θαΐ 1η6 ἱπάϊοαίϊνο ἀγνοεῖς 

ὙΠ ἐπειδάν νγου]α 6 βοϊθοϊβίϊο. (Οοιηρατα ἤαξίπία, ᾧ 521, Οὗ. 1. 

-- τάδε σοι εὐμαθέστερα, κ. τ. Δ. “6 Ῥτοοϊ]αῖπι {Π6 ΤΌ] ονησ {Πϊπρ8 

ΠΟ γΟῚ] ἃ5 ὈΘίηΡ ΠΟΥ ΘΑΒΥ͂ ἴο υπάἀογβίαπα : ποῖ ἴο ΘΟΠΎ 56 στ 

186 γουηρ αἵ 8]],᾽) ὁ. 6., 76 σ͵ΊνΘ γΟἹ] ΠΟῪ ἃ ΟΥ̓ΘΥ ΤΟΥ͂Θ ΘΑΞΥ͂ ἴο ὉΠ» 

ἀογβίαπα, ἄο. (ΟὐΟΙΡΑΓΘ ἰγ., 4, 8, σθσο ἰΐ 15 βίαϊθα {ῃδὲ ϑοογαΐθϑ 

Ραϊὰ πὸ ορϑάϊθποθ ἴο {ῃ15 οὐ ϑυ.---Ὡς ἄλλο τι ποιῶ, κ. τ. Δ. “ΑΒ1 

ΤΩΔΥ 4 βοιηθίμϊησ 6156 {πη {Π6 {πη 5 ὑνΒ]Οἢ Πᾶν ὈΘθη οτάθχρα." 

Ὗγῦο Βᾶῦθ ρίνθη ὡς ΠΟΙΘ {Π6 [ὍΤΟΘ οὗ ἃ σοϊηραγαΐνο οοη]αποίίοῃ, 

ἢ ΚΌΠΟΥ, πηακίηρσ 1{ Θαυϊνα]θπΐ ἴο {Πη6 ἰϑττηδη τοῖς, “ 85." 74- 

Θ005, ΠΟΥΨΘΥΘΥ͂, ΘΧΡΙ Αἰ Π5 1 ὈΥ ὥςτε με ἄλλο τι ποιεῖν, ἀπά ϑΘ'ΔαρΡο ὃῪ 

“ αἄεο τὲ ζαοίαηι.""---μέχρι πόσων ἐτῶν. “ΤῸ γΠαΐῦ ΠΌΙΏΒΘΥ ΟΥ̓ ΥΘΑΥΒ,᾿" 

ἴ. 6.γ ΠῚ] νγηαΐ ἃ56. ΟὈΙΤΉΡΑ᾿Θ {Π6 1,αἰῃ “ ἐπέγα φιιοὶ ἀππο5.᾽"---ὅσου 

περ, εἶπε, χρόνου, κ. τ. Δ. ““ἘῸΓ ΘΥΘ6Π 85 Ἰοπρ' ἃ {{Π|6, ΤΟΡ]ΪΘἃ Ἦ6, ἃ5 

1 15 ποῖ ΡῬουτηϊ 6 ὁη6 ἴο Ὀ6 ἃ Βοπαίοι." ΟἸμΖθηβ σου ποὲ θ6 

οἸθοίθα ἴο 1η6 οὔοθ οὗ βθπδίου ἘΠῚ}] {ΠΘῪ ὑγΟσΘ {ΠΙΤΕΥ Ὑθαγ5 οἱὰ. 

ΟΡΒΘΥΥ 6 ΠΟΥ {Π6 οιηρ! ουτηθηΐ οὐ 1η6 σϑηϊεῖνθ οὐ {ἶη6. Α 5Βρᾶδθ οὗ 

{ἰπ|6 15. Ραΐϊ ἴῃ 1Ππ6 ροϑηϊίῖνο, ἤθη ἰΐ 15 τοραγάθα ἃ5 16 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 

οοπαϊοη οὗ [6 ποίίοπ οὗ {πὸ νου. (Κῆαληπεν, ᾧ 693, .7ε1[.)-ττνεωτέ- 
βοις τριάκοντα ἐτῶν. “ὙΠ ῬΟΥΒΟΠΒ ὙΟΌΠΡΘΥ {Π8η {ΠΥ ὙΘΑΥΒ.᾽ 

ὁ 86. 
ἄν τι ὠνῶμαι. “ἸΙ1 ἃῖὴ ἱποϊηθαὰ ἴο ὈῈΥ ΔηΥ {πὶπσ." ΟὔΒοσγθ 

ἴπ0 οοπάϊοπα] ἄν ὈΘρσΙπηΐης, ἃ8. 888], ἃ ΟἸδ56 ---ῖῆν πωλῇ. ΤῊΘ 
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εοηῃάϊείοπδ] ὧν ἀρρθᾶγβ "δσθ ἃσαίη Ὁπάθυ {Π|6 Ὄττη ἦν, νοοῖ ἰβ τποτὸ 
5081 υῖτὰ 86 Αἰεῖο υυτίίοτβ, οχοθρὶ Ρ]αΐο, δὰ 15 δἰ νγαυβ οπιρογοὰ 
ὉΥ ἴπ6 ἱγτασοάΐδηβ. (ΕἸἰϊεπάς, 1,επ. δορλ., 5. ν.) ϑομποίάοσ, οὔδπάοὰ 

ἂϊ 16 οιπρίοντηθπὲ μθτγο οἵ (Π6 ἔνγο (Ὀττηβ οὗἉ 18 βαγίίο]θ 80 ΠΟΔΥ 
ΘΒΟΝ ΟἴΠΟΙ, ΡΓΟΡΟΒ65 ἰὼ τοδὰ καί [ῸὉΓ ἦν, ὉΠ᾿658 ἄν Ὀ6 τοίδυγθα ἴο 

εἶπιθ, απὰ ἦν 6 ἱδκθη 85 ἱπιρὶ γἱηρ ἃ σοπάϊτίοη. ΤΉΏΘΥΘ 18 πὸ πϑοᾶ, 

ΠΟΎΨΘΟΥΘΙ, οὗ ΔηΥ̓ οἴδηρσθ. Οὐμηραγο Καλπεγ, αα ἰοο., ; αηὰ οὔβοσνο, 

αἶδο, ἐμαὶ πωλῇ ἴῃ {8 οἰδυ8δο, δηὰ πωλεῖ ἰπ 16 βυσοοσοάϊησ ὁπ6, ἀ6- 
ποίθ υνΣὴ Πΐπστ 658 ἴο 86].---ναὶ τά γε τοιαῦτα. ““(Ὑ0{65, Βυοῖὶ ΤὨϊησ5 85 
{|6856 (γοὰ ΤΩΔΥ δ5}ς αϑου!)." ---λλά τοι σύ γε, κι τ. Δ. “Βαϊ, ἴῃ ὙΘΤΥ͂ 

ἀπῖἢ, γοῦ ὙΟΌΓΒΟΙΓ ἅτὸ ἀοσυβίοτηοα, Δ ου ἢ Κπουνίησ μονν ΤΠΘΥ ἃ ΓΘ 

σοηδείτυἰοά, ἰδ 85Κ ᾳφυσβιίοπβ γοβρθοίίησ 1[η6 τηοβὲ οὗ ἱβοτη." Τῆι 
ΒΘΟΙΩΒ ἴο πᾶν τοίδγθησθ ἴ0 βοογαίθβ᾽ τηϑίῃοὰ οὗ ἀϊβραυϊαιίοη, {πᾶὶ ἰδ, 

ΟΥ̓ ἱπίοττοχαιπρ ἷ8 ΠΘΆΤΟΥΓΒ, δηὰ ἀρρθασίηρ ἴἰο ἰηβίγαοε Ηἰτηβοῖ τ, 
ταῖμον (πδη ῥτγοιθηδίηρ ἰο ἰηδίγασε ΟἸΠΟΥΒ; ἱπ ΟἸΠΘΥ νγογάβ, οὔ δ πη σ 
ἴοσίδι ἰάδαβ σαί ον {ππᾶπ σοτηπηπηϊσδίίηρ τἤθτη. (Οοπιρατο σεται" 
1ὴ{ε ο δοεταίες, Ῥ. 390 Οὔ εἰνῖ8 νοἱαπη6.)---ἐὰν εἰδῶ, οἷον. “ἹἸΓῚ Κπονν, 

ἴοΥ Θχδπιρὶθ."" ΟὈΠΊρΑΓΟ, ἃ8 γτορσαγὰβ (η6 [ΌγΟΘ οὗὨ οἷον οτθ, Ῥίρετ, 

ἣϊ,, 9, 12. 

ὁ 31. 
τῶνδε ἀπέχεσθαι, τῶν σκυτίων, κ. τ. Δ. “Τὸ τοίτγείη ἵγοιῃ ἴποβῸ 

Ῥοορίο, 1π6 Ἰθδίμογ- ἀγόββουβ, ΠΕΤΠΟΙΥ, δηὰ σαγροπίουβ, απ βιηἑτ 8." 

Οὔδβογνο ἴόσο, ἰῃ τῶνδε, υγμδὲ 5. σα! δὰ τὴ6 ρῥγοβρθοίνο 086 οὗ 186 
ἀοπιοπβίγαινο ῥγτοηποῦη, {πᾶὶ 18, ἐξ ἀΐγοοίβ [6 χτϑδάθυ᾽ Β αἰἱϑηϊίοη ἴὸ 

ΒοΟ δυθοίαπιίνο ΟΥ̓ Βυῦβίδηϊ νοβ {παι ἅγο ἰο (ΟἸ]ονν, δη ἃ βογυοβ ἰο 

Ῥγόρᾶγο {Π|6 ὙΓῸΥ ΤΥ ποῖ. (Καλπεν, ὁ 667, .7ε1[.) ΤΙ ἰ8. ἀϊβραίδ- 

τἰοηβ, βοογαῖοδ νγὰϑ υυοηΐ ἰο ἀογίνο {ΠυβίγαςουΒ ΤῸΓ 8. βίδιοιηθηΐβ 
τοὶ σοτησηοη ΕΠ 6, ἴγοπὶ {ΠΟ γΒ, δα μοτ- ἀγόββουβ, σοῦθ! τ, ἄς., αὐὰ 

Ὑγ85 οἤδη ποσυδίοπιοί, ΠΠΟΥΘΟΥΟΥ, ἰὼ σηραρο ἰπ σοίνογδο υνῖτ εἰν ΐ 
ΨΟΓΥ οἶδα οἵἱἉ ρογβοῦβ. Το βορ ιίδία, ρυγουσὰ ἃ ἀΐγϑοι!ν σΟΠΙΓΑΓΥ 

τοσοῦ, θαίηρ ἰοπά οὗἉ σχργοβδίηρ {ποιοῖ νοβ ἰῃ ἀδζλιίην {6565 ἀπά 
δηιτοποι, δηἀ Τγοφυσηι!ν τ ἀϊσυϊοά ᾿νμδιὶ {πον σοηϑίἀογοά {μ6 μι ί- 

Ἰοδορθοτα νυ ραγ ἰπδίο ἴῃ εἰ τοσροοῖ, (Οοιηρατο Ῥίαι., ϑ'ψπιρ., 321, 
Ἔ, Οοτρ. 491, Λ.}-τκαὶ γὰρ οἶμαι αὐτούς, κ΄ τ. Δ. “Απά νυἱτὰ σοοὰ 
τοῦποῃ, (οΥ τίη {ναι (ον ἅτο, Ὁ. {5 εἰπλδ, φυΐίθ ὑγόγη οὐΐ, δοίης 

δοσεπΟδην δα ἰῃ ὙΟΌΤ τοῦ," ἡ. ε., {δὲ {ΠΟῪ ἀγὸ ἰαἸκοὰ ἀοδῖ ὈΚ 

γουγ Ἰοφυδοίειγ, ῬτΟρΟΙΥ προρκίηρσ, {5.6 ἢΠαδ γαιϊτίοηβ οὐκς τὸ ὃ6 
πο το θὰ υγόγῃ {πγοσύδατο ; ποτα, νονν νον, {π6 ρογβοηβ {ποπηβοῖνον 
νοὸ αἰὔογύοά εἴνοπὶ τὸ δδίὰ ἰὸ 6 ἡνόγη οὐἱ, Ὁ. ἃ μα! αποσγίηνσ, μα}. 
Ἰοσυϊαν ἴἼστη οὐ ὀχρτγοβδίου. 

οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῶν ἑπομένων τούτοις “((ὍΨΩΙΙ [ες ὈΦ 

Η2 
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ἱποῦμθθηΐ ΟἹ Τη6), ἴΠ6η, βαἰᾷ ϑοοταΐίββ, (ἰο στϑῖγαϊ Π) α͵50 ἔγοτῃ 186 

(Ὠΐπρβ (μα {Ό]Π1ονγ {Π656 (ΘΧΑΙΏΡ]65),᾿ ἡ. ε., ἴο Τοίγαϊπ ἔγοτη 811 τϑᾶ- 

Βοπΐησβ ὙΥ ΒΊΟΝ ΦΌΠΟΥνν τότ [Π656. 15 γα ] 05, ΠΑΙΠΘΙΥ͂, ΟΠ 70 50166, 

ἄο.---τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. ΑΤΟΥ τὰ ἄλλα, οΥ οἱ ἄλλοι, ἴῃ ἀτΐ1- 

ΟἿ6 15 οἴϊβη τβρθαΐϊθᾷ. ΤῊΘ οοϊηϊηοη ἰθχί μὰ5 τῶν ἄλλων τῶν δικαίων, 

νΒΙο ΘοηαίΖ ᾿πίθυρσοίβ “46 {ϊ8, ψιια 7515 διιπὲ ορροϑδίία ;)) Ὀαΐ 1Π6 

{ππ6 τϑδάϊησ 15 τοιούτων, [Π6 ΤΟίδγθποθ θοΐπησ ἴο {Π6 ΟΠΘΥ υἱτγίι 68, 

ΠΔΠΊΘΙΥ͂, Ὑν]ΒάΌ η, [ΘΙ ΡΟΤΆΠΟΘ, ΤΟΥ 16, ὅτο.---καὶ τῶν βουκόλων γε. 

“«Απᾷ [π ῬΑ ΓΙ ΟΌ]ΑΥ ΤΌ πὶ ΠΘΥἀβιηθη." ΟὈΙΏΡΑΓΙΟ ὁ 32, ἴπ ΘΧρΡΙ Δ 0 

Οὗ {Π15 8105] 0η.---ὅπως μὴ ποιήσῃς. 800 ἴπ 81} {π6 Μ55. ἀπά ργἱηΐθα 

δαϊοπβ. ΤῊΪβ 15. 9Π6 Οὗ [Π6 ΤᾺ ΠΥ Ραββᾶρ 5 ὙΠ] ἢ ἀγ6 οἰϊθα ἀσαϊηβὲ 

Ῥαννοβ᾽ οᾶποηῃ, “ ἐπαὲ ἐδι6 ραγίέϊοϊε5 ὅπως μή ατε ποὶ γοϊπεᾶ εὐ, {6 15ὲ 

αοΥ. διιδγωηποίῖυε αοἰῖυε οΥ ηυϊάαϊ6, διέ ἐλιαὶ πὶ ρίασε ἐμογεο  ἐδια ξμέιιγε ἴπι- 

4ιοαίῖυε 15 τιδεά. ΑΒ [Π15 σΆΠοη Ταϑίβ Οἢ ΠῸ ΡΊΔΙΏΤη 08] ΟΥ̓ Ἰορίοᾶ. 

στοιπᾷβ, 50 ἴζ ἰβ ΒῃΆθη ὈΥ͂ {πη6 ἔαοῦ {πα΄ 1ῃ ΤΠΔΠΥ͂ ΡάΒ5ᾶ 568, ΒΥ͂ 1Π6 

Δρυθθιηθπῦ οὗ {μΠ8 Μ55., ὅπως 15 7οἰποα νυ ἢ [Π6 150 Δ0Γ. 500]. οί ; 
[ΟΥ, βίποθ ἃ ὁμάᾶηρθ οὗ Ηἰ ἰηΐο ΕἸ, ἀπά οἵ Ὡ Ἰηΐο Ὁ, 15 8}} {παΐ 15 τὸ- 

φυϊτοα ἴο τη8Κ6 {Π6 181 ΔΟΥ. 58]. ἃ Γαΐατθ Ἰπαϊσαίϊνθ, σγθαΐ ορροτίαπὶ- 

{165 ὝγΘΥΘ ΤΠΘΥΘΌΥ οροηθα ἴο {Π6 ἱπδοουγδοΥ οἵ {γα ηβουίθοῖβ. (Καὴλ- 

πΕΥ, ἢ 812,1, «7ε1.γ---ἐλάττους τὰς βοῦς. ϑοτηθ {π|πΠΚ {118 τϑίθυβ ἴὸ 

ἢ Αἰμπϑηΐδῃ οοΐῃ, μανὶπρ οἡ ἰΐ ἴπ6 ἤρα οὗ δῃ ΟΧ, 85 1 ΟΠΆΤΙΟΙ65 

μαὰ {ῃτοαΐϊοποα ϑοοζαίθβ ἢ ἃ πο. (ΟοΙηρατγα ἤαδβοῖιε, 1,εῳ. Κ. Ν., 

1.,) οοἱ. 1587.) ΟἸΥ̓ΠΟΥΒ ἰταπβιαΐθ βοῦς ““ΟΔ[{16,᾽ Βυρροβὶπηρ {μαΐ 50ο- 

ταῖθβ ἰβ ἤθῦθ ἐῃγθαίΐαπρα ἢ ἀθαΐῃ. ΤῊΪ5 15 σου ΠΥ [Π6 δέου 

νον οὐ [η6 βθ]θοῖ. (ΟὈΠΊΡΑΓΙΘ ᾧ 82. 

4 38, 39. 

τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου. ““Ἠΐδβ τοππατῖς τοβρθοϊϊπρ (Π6 ΘΑΙΕ]6," 
ἱ. ε., ἴη8 5ἰτη116 μ6 μαὰ υἱἱογθὰ τοβρθοΐπρ {π6π. ΟὈΟΙΏΡΆΙΘ ᾧ 82.---- 

οἵα μὲν οὖν ἡ συνουσία, κ. τ. Δ. “ΟΥ̓ ΝΜ μαΐ παίᾳγθ, {Π6Π, νγὰ5 {16 1ῃ- 

(ΘΥ οΙγ56 οὗ ΟΥἴὰ5 συ ἢ Βοογαΐθβ,᾽" ὅο.--- φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε, κ. τ. λ. 

«1 1η4668, [ῸΥ ΤΥ Ρατί, νου] βᾶν, {Παὐ ΠῸ ΟΠ6 ΘΥΘΙ ἀογγοα ΔηΥ ἴη- 

Βίγαοίοη ΠΤΌΠ ἃ ΡΟΊΒΟη {παΐ αἰά ποῖ Ρ]θᾶβ6 ᾿ϊπη,᾽ ἡ. δ.γ) ΔΠΥ͂ Τὶ 

{πα΄ Θχοσοϊβϑα ἃ Ἰαβίϊηρ οῇδοῦ οη μἷβ βθβθασθηΐ οοπάποί.---οὐκ ἀρέσ- 
κοντὸος αὐτοῖς Σωκράτους ὡμιλησάτην. ““ὉΙϊὰ ποΐ, θΘοδυδθ ϑβοογαΐίθ8 

ΡΙθαβθά {ποπη, αββοοίαΐϊθ (ἢ ἩΪΤη)." ---εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς. ΤῊΘ 58Π6 

ψ ἢ 106 1 απ ““ δέαέίηι αὖ ἐπὶϊο." -τοὺκ ἄλλοις τισὶ μᾶλλον, κ. τ. λ. 

“ΤΠΟΥ βίτονθ ἴοὸ πο] ἀἰβουββίοηβ ὙΥ 1 ΠΟΠΘ. ΟἰΠΘΥ5. θὰ  {Π056 τηοϑβί 

νοΙβοα ἰῃ βίαϊθ δια γβ." [Γι ΈΘΎΆΠ ΠΥ, “ἢ ποῖ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΙΒ ΓΑΙΠΘΥ 

(πὰη ὙΠ {Π056,᾿ ἄο. ΑΒ Τορᾶγάβ [Π6 ΘΧΡΙΘββίοη πράττουσι τὰ πο’ 

λιτικά, ΘΟΙΏΡΆΓΙΘ 1.) θ, 15. 
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ὁ 40. 

πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι ΤΏΘ σοηγογβδίίοη μοτο ἀθίαι θὰ οοἰποῖάο5 
ψ ἢ {116 εἴπ οἵ ΡΙαίοβ ΕἸγβὶ ΑἸοϊδίδάθβ. Οὐτωρασγθ οδδρίου χὶὶ. οὗ 
{πδὲ ἀϊδίοστο.---Περικλεῖ, ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι ἑαυτοῦ, κι τ. Δ. “Ἡεϊὰ 

ἃ σοπγνοδγβαίίοπ ΒΌΟΝ 85 115 ὑΥἢ ῬΘΓΙΟΙΟΒ, τ ῆῸ νγὰ8 18 συδτάϊδῃ, 

δηὰ οἰΐοῦ τηϊπίβίου οὐ (Π6 βίαίθ, ου 16 βυδ)θοϊ οἵ ἰδνν." Οἡ 1Π6 

ἀσαδίῃ οὗ Ηἷβ ἕαίμοσ, ΑἸοϊθία 68 νγὰβ ἰοῦ (οὸ 1:6 συδτάϊδηβηῖρ οἵ δἷ8 

τοϊδιίουβ, Ῥοτίοϊοβ ἀπὰ Ατίρῃτοηυ. Αραγίβίθ, [μ6 τποίμου οὔ Ῥοσῖοὶθϑ 
ἀπά Ατίρηγοπ, νγὰ5 {Π6 ἀδυρσιίον οὐ Ηἱρροοτγαῖθβ, νἤοβθ Ὀτοίμου ΟἹοῖ- 

Βίμοποβ υγ85 1:6 σταπαλίΠοΥ οὗ ΤΠοϊ ποιήδοιο, [Π6 τηοῖμου οἵ ΑἸοϊδὶ- 

δὰε5. (Ἡδετοὰ., υἱ., 131. 7ποοτ., ἂς Βὶσ., 10. Βοεκὰ αἀ Ῥιπά., ΡῬψιλ., 

Υἱΐ., ν. 302.) Αἴ 186 ἀρὸ οἵ εἰρθίθθη μἷ8β τηϊπουίν σδαβοᾶ, δηὰ ἢθ 
δηίοτγοά ὕὑρου 1:6 ροββοββίοῃ οὗ "8 Τοσίαπο. 

441. 

φάναι. ΑΒ 156 νοτὺ φημί μᾶ5 ποὶ 16 βοοοπὰ δοτῖβί, {πΠ6 προσίοι 
ἔφην ἰβΒ υδεὰ ἴπ ἰ(5 δίοα, τυ τἢ 1Π|6 ἕοτοθ οὗ 186 δογίβί. [ἢ ἃ σοπίϊη- 
υδὰ παγγαῖίνο ἔφην, δπὰ, ἴπ 16 ΘΟ] 46 Βιγασίατγο, 115 ἱππηϊ εἶν φάναι, 

δοίῃ τυ τἢ 1η6 ῬΟΥΓΟΥ οὗὁἨ δὴ δογίβ, ᾶγὸ οἴθη ἱπίτοάπσθὰ ραγοηίμοι- 

σδΠν, {πὸ ἰδίου Θβρθοίδ!!ν, {κὸ 16 ἘΠ ΡΊ Βἢ “ βαϊὰ "6." (Καλπετγ, 
ὁ. 3208, 7, ..ε}.}.-τἰ πάντως δήπου. ““ Οοτίαίηϊν, 1 ΐπμ (1 οου]ά)." [πῃ 

ινὸ ἤὍπη δήπου, θοι ραγιίοϊοβ, δή ἃπὰ που, Ῥγόβοσυθ 1π6ὶγ παίογδὶ 

ἴοτοο, {6 δδβογιίίοη ἱπηρ! οὰ ὉῪ 16 ΤΌπηοτ δοίης ὑυἱοπάοὰ νυ {πὸ 

ἀουθνὶ ὀχρτοββοά ὈῪ τη Ἰατίοτ, ἀπὰ ἤδησο 16 ἔννο σοπηδίηοα ἃτΘ διυ- 

Ρἱογεὰ ἤδη οπθ ἀϊδιγαβίβ, οὐ δἤδοίβ ἰο ἀϊδίγαυβί, [νἷ8. οὐγα ορίπίοη. 

50 ται ΠΟΙ πάντως 5 φυδ πο Ὀζγ δήπου, ἰπ 106 56ῆ86 οὗ “1 τι ϊηκ," 

“1 πιϊδίακο ποῖ," ἄος.---δίδαξον δή. ““ ΤοδΔΟῖ τη, ἴθ η." Τῆο 

ραγιίοϊο δή [8 ΥΟΤΥῪ Γγοαυσπον δὐδοά ἰο ἱπηιρογαινοβ, ἰη 16 Β6ῆ86 οὗ 

“πον “ἀπ, ἀηὰ ἰπάϊσδίοβ πδδίο πὰ ἱπιραιίθηοθ. (Καλπεγ, ὁ 

721,1, ..7ε}.γ--νόμιμοι. “Οὐδβογνδπηὶ οὗὨ ἰδνν."".--οἷμαι μὴ ἂν δικαίως, 

κι τι. “ΤΒΩΚ τθᾶλ οδὸ σουά ποῖ ἐυβιὶγ οὐϊαίη {5 ὑγαΐβο νἢῸ 
Κοονν ποὶ ψνηδὲ ἴανν ἰβ." 

ὁ 42. 

οὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιθυμεῖς. ““(ΑὉΟ00 ἀοβῖτο ποίην δἱ 41} 
οἵ α ἀϊπῆίδο!ε ταδίζογ,"" ἰ. ἐ., ΠῸ ὙΘΤΥῪ αἰ Πίσας τηδιίοσ. Οὔβογνο {ἱδὶ 

οὐδέν τι 'Βα οαυίναϊοηϊ (ὁ τ 1, δεΐη πίλη! φμίεφιαπι. (Ἡδετδεῖί, αὐ ἴος. 
7Ζαεοδε, αὐ Αελμ!. Ταϊ., ν. Τ23.)})ὺ Οη τ σοηβίιταοίίοη οἵ τὶ νυνί οὐδέν, 

φοπφοῖς ἈΓαιλία, ἡ 487, 4.--- βουλόμενος. “ἴῃ υυἱδδίη," ἐ, εν ὉῪ γα ῦ 
ἴδ Ἡ..--πόντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν. Αἰιγαοιίοη, (ὉΓ πάντα γὰρ ταῦτά 

ἐστι νόμοι. 80 ψὸ ᾿δνο ἴῃ ὁ 43, ταῦτα νόμος ἐστί.---συνελβθὸν καὶ δοκ- 
ἐμάξσαν. «. τ Δ. “Ἡανίης πεκνοπιδίοά αὐ πρρτγονοὰ οὐἁ, οπδοῖ, ἀο- 
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οἷατίηρσ {που Όν,᾿" ἄς. Ταίθγα ΠΥ, “ὙυΥἹ8 ἄοννη,᾽" ἐ. 6.) οᾶ856 ἴο Ὀ6 

νυ Ὰ6η ἄοννη ΟΥ ΘηΤΟ]]Θ ἃ. ΤῊΘ τηϊα 16 γοΐοθ (ἐγράψατο) σου! ὈΘ 

ΤΩΟΥΘ ΤΟΡΊΪΑΥ ΠΟΥΘ, 51Π66 γράφειν νόμον, ἴῃ {Π6 Δοίϊν 6, 18 ῬΓΟΡΕΘΙΙΥ͂ ἃρ- 

Ρ]ϊοα ἴο 1Π056 ὙἜΟ ῬΙΌΡΟΒΘ ΟΥ̓ΘΠδοΐ Ἰανγ5 ΤΟΥ ΟΠΘΥΒ, πού ΤῸ {πθιη- 

Β6Ιν65. ΟΟΙΏΡΑΤΘ δέν, Το. Χε., 5. υ. γράφειν, 1..9. ΟΌΒΘΙΥΘ, 
ΤΩΟΥΘΟΥΘΤΙ, {Π6 δι ρ] ουτηθηΐ οὗ [86 δοτὶβί Π6σΘ ἴο ἀθποίθ νγμβαΐ 15 ουβ- 

᾿οΙ Δ ΠΥ ἄοπθ, πα ὙνΒ]ΟῊ ΤΘΑΌΪΓΘΒ 1 ἴο θ6 ΤΟ Πα Υθα ὈΥ ἃ ργββθῃΐ.-- 

πότερον δὲ τἀγαθὰ νομίσαν δεῖν ποιεῖν. ““Βαΐ ψΠΘΙΠΟΥ (0 {ΠΥ 50 

6Πηδοῖ), ΔΙ͂ΘΥ μανὶηρ τη 6 ὉΡ {Π6ῚΓ τηϊπβ {Ππαΐ νγ ουρῃΐ ἴο ἀο [Π6 
{π|πρ5 {πᾶΐ 816 σοοά." ΤΠ σοτητηοη ἰοχΐ μα5 ἐνόμισαν, Ὀὰΐ 1η6 Ὀθδί 

Θαϊ 0 Π5 πονν δατηϊζ ἰπ ρ]ο 6 οὗ 1 1Π6 οἸθσαπί διηθπᾶαίίοη οὗ ἘΠ οΙβῖκο, 

ΠΑΙΗΘΙΥ͂, νομίσαν. "ΓῊΘ ΡΑΙΓΟΙΡΙΘ ἈΡΡΑΤΘΏΤΙΥ βίαπαβ Ὀγ ἰ56]ζ, θαΐ 1Π6 

Πηϊ6 ν ΘΙ 15, ἴῃ Υϑδ] ΠΥ, ἴο θ6 Βαρρ θα ἤτοι {ῃ6 ργθυϊοῦβ βθηΐθμοθ. 

ΕῸΥ ΟἾΠΘΥ ἰπβίδποθβ οὗ [Π|5 σοπβίσγι οοη, Θοπβϊ Π͵αξίλῖα, ᾧ 856, Οὗ. 

1.-- μειράκιον. ““ΜΥ Ρογ.;» 

ᾧ 48. 

ὥςπερ ὅπου. “.Α5 (ΠᾶΡΡΘΠ5) γῆ 61." ΞΒΌΡΡΙΥ γίγνεται αἴζεογ ὥςπερ. 

-- ταῦτα τί ἐστιν ; ““ὙΜΠαΓ 476 {Π656 (ΘΠπδοίτηθη 5) 1 ---ὖὗσα ἂν τὸ κρατ- 

οὔν, κι τ. Δ. «““ὙὙΠαίδοθυϑυ [Π6 Θοπίτο! ]Πησ ΡΟΥΤΘΥ οὗ {Π6 5ίαΐθ, αἴϊοι 

Βανίηρσ 46] θογαΐθα, ννηαΐ ἴὉ 15 Ἱπουτηθοηΐ ἴο 40,᾽" ἡ. 6., σγμαΐ {Π6 βου- 

ΘΥΔ] ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ οὗ {Π6 βίαίθ ουρλιί ἰο 40.---ὠκρατῶν. ““Ἀυ]ϊηρ ΟΥ̓ΘΥ."- 

καὶ ταῦτα. ““ΤἼΉΘ56 {Π]η 55 4150, ὁ. 6., [Π656 δηπδοίτηθηΐβ. 

ᾧ 44. 

ἀνομία. “1, ]ΘΒΒΠ655."" --άρ᾽ οὐχ ὅταν. “415 1 πού ψΉΘη.".--- 

κρείττων .... τὸν ἥττω. “ΤῊ ΒΙΤΟΠΡΘΙ,.... [16 γα ΚΟΥ.᾽" -- ἀνα- 

τίθεμαι γάρ, κ.- τ. Δ. “ἘῸΓῚ τοίγαοί (1η6 Δ5ΒΘΥΠΟη), {Παΐ Ὁ Βδΐθυ Υ 

(Πΐηρ5 ἃ ἔγγαπί ργθβουΐθ65, σπου Παυὶηρ Ρουβυδαθᾷ ({Π6 οἰ 1265), 

5. ἃ ἰανν." Οὔδβουνθ ὑπαΐ {Π6 δυίϊο01]6 τό θθ]οηρσβ ἤθτθ ἴο 186 ῈΟΪΘ 

ῬΏΓΑΒΘ [Ὁ] ουγίησ αἴθ. Καλπεν, ὁ 457,1, .71ε1.) ΤῊΘ οἱά ϑάϊδοπβ 

1655 ΘΟΥΥΘΟΙΥ ΠαΥΘ τοί ἰπ Ρ]δο6 οὗ ἰζ. ΟΌΒΘΥΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, {μδὲ ἀνα- 

τίθεμαι 15 ἃ τηθίΔΡ ΠΟΥ ΤτῸπ 1Π6 σΆΓΠΩΘ οὗ ἀταπρῃΐβ, ἴῃ νοὶ ἀναθεῖναι 
πεττόν 5ἰσηϊῆθβ “10 ἴακΚα Ὁρ,᾽ 1. 6., ““ἴο ΤΟΠΊΟΥ Θ᾽ ΟΥ “ὙΠ Πᾶγανν ἃ 

ΤΏ8Π,᾽ δηὰ θ]αθθ Ὁ θβθύνῆθσθ. ΟὈΙΏΡΑΥΘ 1Ϊ., 4, 4, ᾶπὰ ἵν, ὦ, 38. 

ΤῊΘ νοῦ μετατίθεσθαι ΟΟΟΌ͵Β, ἴῃ {Π6 ΒΔΠηΘ 5686, ἴῃ ἸΥ., 2, 18. 

ὁ 45, 46. 

κρατοῦντες. “ΒΥ [Π6 δίτοησ παπᾶ." ΤαίθΥΆΠν, “ Θχθτοίβίηρ δὰ- 
1ῃοτίγ." --εἴτε γράφων, εἴτε μή. “ΥΒΘΙΠΘΥ τηδκίησ ἰὲ 1η6 βιθγθοῖ 

οὔ υυυ θη οηδοίμηοηϊ ΟΥ̓ ποῖ." ΒΌΡΡΙΥ γράφων ἴῃ 1Π6 Βοσοπᾷ οἴδιΒα. 

--τ-κρατοῦν τῶν τὰ χρήματα ἐχόντων. ““Τιοτάϊπρ ἰδ ΟΥ̓ΘΣ {Ππο86 πανὶη 
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ΘΔ Ν,᾽" 1. ἐ., ΟΥ̓ΘΙ 16 ὙΓΘ ΔΙ Ο145565.---μάλα το. "“Μοβῖ 85» 

δυγοάϊγ." 186 δποϊίεῖο ρδγίῖο]θ τοὶ Ἰδγ5 ἃ βαγ  ΟΌΪΔΥ ΘΙηρ ἢ δβὶβ οη 
1:6 ννοτὰ ἴο νυβίοι ἰξ 8 δἰίδομβοά. [1 15 οἴδη δαυϊναϊθηΐ ἴο τη 1,ατπ 

Ζαπε, "ΤΌ ΪΎ,᾽} “στ ]ν." (Καλπετ, ὁ 1730, ..ε1.) ΟὈΥΓΔΥ οἰἰδη 68 1.9 

οοἴοπ δἴθυ ᾿Αλκιδιάδη Ἰηΐο ἃ φοπηπηα, ἃπὰ σοηποοίβ μάλα τοι ΜῈ 
δεινοί ; Ὀπῖ, ἴπ 1π6 ἄγβὲ ρίδοθ, μάλα τοι 'ἴβ παίῃ αν σϑαυϊγοὰ ἃ5 8π 

ΠΒΌΓΟΥ ἰ0 {Π6 αυσδίϊοη οἵ ΑἸοεϊθίδ65, δπά, πὶ {π6 ποχὲ, μάλα ἰΒ8 

ἴοο ἔὰγ τουμονοὰ ἴγοιη δεινοί ἴθ ἴὸ Ὁ6 ΠΘΔΕῪ σοηποοίθα υυῖτὰ 1. 

(Καλπεν, αἂ ἴος.)---καὶ ἡμεῖς, τηλικοῦτοι, κι τ. Δ. “006 ε͵5ο0, ΘΟ η 

Οὗ γΟῸΓ 856, ϑγοτθ βκ θὰ ἴῃ βυοὴ ἐμ πρΒ 85 {Π|656,᾽ 1. ε., ἴῃ 16 ἀτί 

οἵ ἀϊδρυϊίης οἢ βυοῖ ἱορὶ65 85 1Π|656 ; ἴῃ ἱηνοβε ζαϊίηρ ΒΌΘΝ πηδ 5 

85 {:6586. Μδην δάϊθοϊίνοβ θχυργοββὶηρ 0 Π ν, πίη 655, ἄκο., ἃτθ οοῃ- 

διίσυρὰ υυ ἢ δὴ δοουβδιῖνο, νυ μοι, ΒΟΎΥΘΥΘΥ, 18 ΒΟΙ ΘΕ 65 ΤΌΤ 86- 

συτγαίο!ν ἀδῆποά Ὀγ ἃ ὑτγοροβί(ίοη, εἰς, πρός, ο. (Καλπετ, ὁ δ79,1, 

«1εἰ) ΤΟ ὀχργοβδβίοη καὶ ἡμεῖς 18 ἃ τηοάοδβὲ 086 οὗ (Π6 ρΙ αγαὶ, οΘοποο- 
ἀΐπρ ἃ ματι οἰ ραιτίοη ἴῃ τπηοτὶξ ἴο ἷ8 Θ4 1818 ἴῃ ἃσθ. Οὐτηρδγο ἴϊ., 7, 
1.--ἰὐμελετῶμεν καὶ ἐσοφίζομεθα. “ὙΥ͵Ὸ ἀϊδουββοὰ δηὰ Ῥμ]οβορηϊζοα 

ὑροη."".---οἶθε σοι. Τί ἃ νυνδὴ γϑίδίθ (0 δηγ (μἰηρ ρμαβί, {86 ἱπάϊςαινο 

δοτίβί ἰβ υδοὰ νυν εἰ γάρ, οὐ εἶθε, νυἱϊμουϊ ἄν. Οοιηρατο λέαιίλία, 
4δ13, Οὐκ. Ὡ.-τοῦτε δεινότατος σαυτοῦ, κι τ. Δ. ““ὙὙΒ δὴ γοῦ Βυτραββεὰ 

ΥΟΌΓΒΟΙΓ ἰπ {Π|686 τπΐηρ5." ΤὍΘ δυρουδεῖνο 8 ΠΟ ΌΘΠΕΥ δοοσοιηρᾶ- 

πἰοά, ποῖ ὉῪ {6 σοηίῖνο ρίαγαὶ οἵ ἃ οἷ485 οἵ οὐ θοίβ, θαϊ ὈῪ 106 σοη- 
μεἶνο οἵ ἴθ ταϊϑοιίνο ργοποῦη, ὈῪ νυ πίον, ἰη (8 οᾶ86, ἰδ ἀχρτοβϑοὰ 

{8.6 ὲρμσδὲ ἄσρτθο 0 νυ μίοὶν ἃ τΐηρ ΟΥ Ρογβοη δἰίαίηβ. (Μαίίλία, ὁ 

4600.) ἘΠ ΖΒΟΝΘ ρτόροβοβ ἴο σϑρὰ δεινότερος, “ ὙΏΘΠ ὙΟῸ ὙΨΟΓΘ ΠΟΤῸ 

ῬΟΥΨΟΤΙΩΙ ἰπ {Π|656 δίυ 65 {πδπ πονν." («ὦ Ατίδίορλ., Τλεδπιορᾶ., 838.) 

4 471. 
ἐπεὶ τοίνυν τάχιστα, κ. τ. Δ. “ΛΒ δΒοοῃ, ᾿ποτοίοτο, ἃ5 πον ἐπουρὰξ 

τποτηβοῖνοθ ἴὸ 6 βαροσγίοῦ ἴὸ 1056 Ὑν 80 ὙγΟΤΟ δἱ τ Βοδὰ οὐ ρυ δα 
αἰκίτα," ἱ, ε., βυροτίοτ ἴὸ {πὺ δίαϊοδιηση οὕ ἀᾶγ. ΟἹ {5 τιοδη- 

πᾳ οἵὁ πολιτεύεσθαι, σοπδο βέμγς, 1κα. Χεν., «. Ὁ. Το παγταῖίνο 

πονν τοίυγην ἴὸ Οτἰεἰαϑ ἀπά ΑἸοϊθίδόοπ, ἀπά ἀὸ ματι ο]ο τοίνυν ἰδ 

ἐθογείοτγο σπηρίογού, βίποο ἰδ βόγνοβ 0 τοϑύπιο δὴ ἱπίογπιρίοά ἀϊ5- 

σοῦγρο, (Οὐπιρᾶτο ὁ 39.). τοὔτε γὰρ αὐτοῖς, κι τ. Δ. “ἘῸΓΤ ποίίποτ 

ἀϊά μο ρμίδαβο {ἰσπὶ ἰῃ ΟΥΝΟΥ τοδροοίβ ; δηδ, ἰῃ 6856 {ΠῸ} ἀΐὰ ἀρργόδοὴ 
μῖπη, ΠΟῪ νγοτο οναστίποα δἱ δοίης τοργουοά ἕοὸτ (6 (ΐηρα ἴῃ υυϑίονι 
{δον οτγο δοσυδίοιησά ἴ0 ΟΥΓ,᾿ {, ε.,) ἃἱ δοίης τορτγονοὰ (ογ {πο ἱγ οτ- 
τότ ἀπά νἱοίουν οοπόυσι. ΤΉ νοτὺ ἐλέγχω ΡΤΟΡΟΙῪ σαγγίον υυϊεἶν ἱ 
1᾿νὸ ἰδδα οἵ ρυϊείηςς ἴὸ δθαπνο, ἀρὰ πόποῦ οὐ σοπίοιίηρ, γοργονίης, 
ὅἄσ, Οὔκοτνο, πιστοονογ, {αι γοῦν υυ ον, ἧκὸ ἤχθοντο, ὀσποίο ἃ 

κἰδίο οἵ Γδοϊ ηκ, ἄτὸ σοπδίγοοά τι ἃ μαπ οίρ. (Καλπεν, ὁ 6Βδ, 
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«7ε1.)--οὸὐπὲρ ὧν ΤῊ ρῥτγθροβί(ίοη ὑπέρ, 'π ἃ σᾶ 58] 56η56, Τ]ΟΒΕΥ 6ο- 

ποῖ 465 νυ τ περί, ΔἸ ΠΟῸΡῚ. ΤΟΥ ΤΆΓΘΙΥ {Π|15 ΘΙ ΡΙοΥ θα. (ΟΟΙΏΡΑΤΘ 

Βιμίπιαπη, [πὰ. αὐ Μτάϊαηι, Ρ. 188.)---ὦνπερ ἕνεκεν καί. “ΤΘ ΑὙΘΘΚ5 

{ΓΘ ΘΠΕΥ ᾿ἰπβοτί καί ("θυ θη,᾽" “ 4150) Δ΄Ι͂ΟΥ το] αίϊνθ ῬΡΥΟΠΟΌΠΒ, ἴο 

ΠΠΔΥΚ ἃ οοτίαϊη σταδαίίοη. (Πατγίμηρ, 1., Ρ. 136.) 

ὁ 48. 

Κρίτων. ΟΥΐο νγᾶβ ἃ ὑγθα ἢν ΑἸΠΘηΐαη, 0 Ῥασαη6 δη ἱπίϊπηδίθ 

{το πα απ ἀϊβοῖρὶθ οἵ ϑοογαΐθβ, μανίην ἀἰβοογοσθα ἢΪβ ϑιηϊπθηΐ [8]- 

Θηΐβ, ἀηα 70 ᾿ἱπἀυσοα Ὠΐπὶ ἴο σίνθ σρ {Π6. ργοίδβδβδίοη οὗ ἢΪ8 [ΕΠ 6 Υ, 

ΠΔΙΠΘΙΥ, ΒΟ. ]ρίατθ. (Ἡρ σενϑ᾽ 16 ὁ ϑοογαίεδ, Ὁ. 874 οἵ [Π|5 νο]- 

ὉΠη6.)---Χαιρεφῶν, καὶ Χαιρεκράτης. ΟΠΦΥΘΡΏΟΠ ἀπά ΟΠ υθοσαΐθβ 

ὝΟΥΘ ὈΤΟΙΠΘΥ͂Β, Παίνο5 οὗ ΑΙΠ6Π5, ἀπ [Ὁ] ν ΟῚ5 οὗ Βοογαΐθβ. (Οοτα- 

ῬΆΓΘ 11., 8, 1 ἃπΠ4 15. ϑελοί. αὦ Ατϊδίορῆ., ΝΝιιῦ., 104, 144, 146, 604.) 

--καὶ Ἑρμοκράτης. 'ΤἬΏΘ56 νγογάβ πᾶνθ Ὀ6θη ἰηβϑτίθα ΟΥ̓ ΘΟ πο Υ 

ἤτοι νο ΜΞ. ὙΠῸ {Π15 ΗἩθυπηοοσαΐθβ νναβ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ͂, 15 ἘΠ ΚΠΟΎΤΗ. 

ΗΘ σουίδιηΥ ουρπΐ ποΐ ἴο 6 σοπίουπαρα τυ 1Π6 ϑγασυβαη σθη- 
ΟΥ̓Δ] οἵ {πα΄ πᾶῖηθ, γγῸ Του σηΐ ἀσαϊηβί ΝΊοἶαβ, 1πη6 ΑἸμοηΐαῃ, ἀατίησ 

{πη6 ῬοΙοΟΡοΟπποβίδῃ νγαῚ. Ὑδη ῬΥΪΠΒίΘΥΘΥ {Π|ΠΚ5 1Παΐ να οὐρλξ 10 

τοαῦ Ἑρμογένης, ἩΘΥΠΊΟσΟΠ65 πανΐηρ θΘΘη ἃ {τθπᾶ δηᾷ [ὉΠ] ΟννΟΥ οὗ 

ϑοογαΐθβ. (Ργοβορορσυύ. Ῥίαί., Ὁ. Ὡ2 5, 56η.γ)---Σιμμίας. ῬϑϑιΓΏΤηΪ5 νγὰ5 

ἃ παῖϊνο οἵ ΤΏ Θθ65, γηο ννοηῦ ἴὸ ΑΥΠ6ΠΒ ἴο βίθαν ἀΠ6ΘΥ ΘΟΟτΤαῖθ8. τς 

Κέθης. Οδθοβ ννγὰβ ἃ ΤΘΡΔη ΡὨ]Π]ΟΒΟΡΉΘΥ, ἀηα ἃ ΤΟ]ΟΥΟΥ οὗ βοοτγα- 

65, ὙΠ νυ ῃοῖη ἢ νγὰβ σοῃποοίθα ὈΥΚ ᾿ἰη{ἰπιαΐθ {τΘηἀβηρ. Ἠθ 15 

ἱπίτοάποοα ὈΥ Ῥ]αΐο ἃ85 οπθ οἵ {πΠ6 ἱπίου]οοιτοΥβ ἰῃ {η6 ῬηΘαο, πᾶ 

85 μανίησ Ὀ6Θη ργοβθηΐ αἵ {ΠηΠ6 ἀθαΐῃ οὗ [π6 ρῃ]Ποβόρηθσ. Οπο οὗ μἷβ 

ψοῦκβ, {πΠ6 Πίναξ, οΥ Ῥίοίατο οἵ Ἠπστηδη 1,186, 15. 511] οχίαηϊΐ, πᾶ 

ΤΑῸΌΘὮ δατηϊγθα.---Φαιδώνδης. 'ΤΏῸΒ ἴῃ βουϑσαὶ Μ55. Τι5 Ῥηφάοη- 

405 νγὰβ ἃ Οὐτόποδῃ, δοοογάϊησ ἴὸ ἈΠ η θη (αὐ ἰο6.}; Ὀαΐ, ἀοοοτὰ 

ἵπρ το Ἠοιπαοτη (αὐ Ῥίαί., Ῥιαά., ». 13) ἀηὰ ὙΥγυΘηῦδοιι (αὦ Ῥλαὰά., 

Ρ. 118), ἃ ΤΏΘΡθαη. ΤῊ σοϊηϊηοη ἰοχί μὰ5 Φαίδων δέ, ΜΝ ΘΙΘ δέ Π85 

1Π6 ἴΌΤΟΘ οἵἉ ἔτι. ᾿ 

δημηγορικοὶ ἢ δικανικοί. “ΛΌΪΘ ῬΟΡΌΪΔΥ ΒΡΘΆΚΟΥΝ ὙΓ Β.ΚΠΠΓᾺ] δᾶ- 

νοσαΐο5."---καὶ οἴκῳ, καὶ οἰκέταις, κι τ. Δ. ““ΤΉΘΥ τηϊρῶξ θ6 8016 ἴο 

σοηδαοὶ {ΠΘΤΉΒΘΙνΘ 5. ἰπ ἃ ὈΘΟΟΤΏΪΠΡ ΠΆΠΠΟΥ ἰονναγα ἘΠ 6] ΤαΓῚ 165. 

ηὰ ἀοτϊηοβίϊοβ, απ στο] αἰ ἱοπβ," ὅθ. ΤΑΓΘΥΠΥ, “ἴο ΤηδῖΘ ἃ θΘΟοΙη- 

ἰπσ 156 ΟὗἉ ΤΆΤΩΙΠΥ,᾿ ἄο. ΟὔὈδβοῦνο {παΐ οἰκέτης ΒΥ ΙΟΥΥ ΤΠΘΔΠ5 8η ἰπ- 

τηαΐο οὗ οπμϑβ ποιβ6, θὰ τηοβί ὈΒΌΔΙΠΥ ἃ ΠΟΙ56-ΒΊ αν 6 ΟΥ̓ ἀογηθβίϊα. 

Οπ 1π6 ΟΥΠΟΥ αὰπᾶ, οἰκεῖος Τηθᾶη8 ἃ ΤΟ] οη, ἃ πα ΔΠΒΎΨΘΙΒ ἴο 186 

[,αἰἰπ ργορίπηιιι5. ΟΥ̓δοσπαίιι8.---οὔτε νεώτερος οὔτε πρεσϑύτερος ὦν. 

“ΠΟΥ ἰπ γΟΌ ἢ ΟΥ ἴῃ ΤΠΟΥ8 δἀναποθᾶ ἀσο.᾿" ΑΒ τοραγβ νεώτερος 

ἸΈτο, ϑγθτο τνὸ νου ἃ οχροοῖ νέος, σοΙηρατο Κύδληον, ᾧ 784. «7εῖ. 

“πυσο 

ΔΝ αν μον» ΣΝ. υϑνν δον... 
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ᾧ 49. 

αλλὰ Σωκράτης γε. ΟὈπιρᾶτο ὁ 13.---προπηλακίζειν. “ ΤῸ (τοδὶ 
ὙΓἢ σοηίυπι ον." ΤῊΘ νοτῦ προπηλακίζω τηθ8Π8 ῬΓΟΡΟΤΙΥ͂ “ἴο δ6- 

Βραίζον ὙΠ τασᾶ,᾽" ΟΥ, 45 Βυϊτηδηη ᾿ΓΕΙΟΥΒ ([νεχίϊ., ἡ. 497, ΕἸδλ1.), 

“1οὸ {γαπηρὶδ ἰπ {{Ππ|6 Τηΐγο ;᾿ ἀπά ἤδποθ “10 ἰτοδαΐῖ νυ σΟΠΙΌΠΙΟΙΥ," 

“ὁ 1ο ἴηβυῖ," ἄσ. (Οοτηρατο Ατίσίορα., Νωδ., 1407.) ΤΏΟΒ6 ΡΟΓΒΟἢΒ 

ὙΠῸ ΟΓΟ σοπάστηποά (0 ἀτιμία γεγο οχροβοὰ ἴὸ βυ σὴ ἰγθαϊμηθπὶ 85 

5 ἱπάϊσαιϊδα ὃν {λ|η6 ᾿ἰτοταὶ ᾿πσαπίηρ οἵ προπηλακίζω. ((οτηρατο Βεεπιὶ 
αὦ Τλεπιοείλ. ἀξ Οοτ., ῥ. 3539, 13.)-τ αὐτῷ. Βοτγποιηδπῃ τοαᾶβ ἑαυτῷ, 
πὲ {ΠΟΤΘ 18 πὸ ποοὰ Ὑυπδίθυου οὗ ΔΠΥ σἴδησο, βίποθ δἰ ΠΟΥ ῬσΟ ποῦ η 

ὙΠ δῆβυνοσ. ΤῊο ἀϊδιϊποιίοπ Ὀδίνγοθη ἔπη ἀρρΘαΥΒ ἴο ὕ6 118, 

ΠΑΠΊΟΙΥ, {παῖ {6 τοοχῖνο Ῥγοποῦη ΓΟΙΌΥΒ ἴ0 νυν μδὲ 15 ραβϑίησ ἴῃ 1}|6 

τηϊπὰ οὗἁ {10 ρόγβοπ βρόκοη οἵ, θὰϊ αὐτός το νη δὲ 18 ραββίηρ ἴῃ 186 
πιϊπὰ οἵ {πῸ Βροῦκοσ. (ΟὉοπιρατο Καλπεγ, αὰ ἰος.)---φάσκων δὲ κατὰ 
νόμον ἐξεῖναι, κι τ. 2. “Απά αἶδο ΕΥ̓͂ ἀββοτίίπσ {παΐ ἴξ νγὰ8 δ] 1ονν- 
8Ὅ]6, δοσοτάΐηρ ἴο ἴανν, (ὉΓ ἃ ροσβοη ὑγῆο δὰ σοπνίοϊοα δΐπὶ οἵ ἀ6- 

Ταηροιηδηΐ ὄύθη ἴἰο δἰπά Π5 ΓΈ ΠΟΤ, {. ε., ἴο σοηβῖση πἷπὶ 0 586 

Κοορίησ. ΤῊΘ πιδίη οὔ͵θοῖ ΟΥ̓ {15 1Δνν νγὰ8 10 Θηδ 0 ]6 ἴπο86 ποχέ οὗ 
Κὶπ ἴὸ κοΐ {πὸ σοπίτγοὶ οὐ 1Π6 ῬΓΟΡΟΙΤῪ πὰ ὑτγονοπὶ 118 θοίηρ βαυδη- 
ἀοτοά. ΤῊ Ῥγόσοββ νγᾶβ ἃ Ρυδ)6 ὁπ6, ἃπὰ ἃ ΤορΌϊαΓ {γί 8] Θηβαδὰ. 
ἰΟοχηρᾶτο Ξἴείεν, αἀπὰ δελδπιαπη, ἀεν Αἰ. Ῥτος., Ὁ. 296, σεφᾳ.}---τεκμη- 

ρίῳ τούτῳ χρώμενος. “ ὕίηρ {18 88 ἃ ΒΌΓΟ δΙραπηθηϊ,᾽" ἱ. ε., τη Κίην 

υὑδὸ οὔ ποῖ {πᾶς βυσοι ἃ ἰᾶνν οχίβίοἀ 45 ἃ βυτο ὑγοοῦ, ἄσ.---δεδέ- 

σθαι. “Τὸ ὕο Κορὲ θουπὰ." Οὔβογνο {π6 σοπείπυσά δοιίοη ἱπάϊ- 
σαίοσά ὈΚ {πὸ ροτίδος, πὰ σοπραγο ἴΠ6 οχρίαπαίίοη οὐ Καὶ ἀπ που, “ τἱρη- 
“ἰγί υἱπείωπισως ἱεπετί." 

4 δ0, δ]. 

τὸν μὲν δισμεύοντα. “ΤΉδι 6 ν0 σοηδίγηδαά ποῖ Υ τὸ Ὀοπά 8." 

-- πολλάκις ἐσκόπει, τί διαφέρει, κι τ. Δ. “Ὁ οἤθη τηδῦο ἰΐ ἃ Βυιθύθοξ 

οἵἉ ἱπνοβιίμαιίοη ἴῃ ναὶ τοδροοὶ ἱσπόγαποοῦ αἰ ΠῸΓ5 ἤγοπι τηδάποββ," 
ποῦν τ )6 παίυτο οὐ 1Π6 σγαλίο οὐέϊψμα ννου  ὰ βοοπὴ (0 γοαυίγο (6 ὁρ- 
ἔαινο, δα {πῸ ῬΥΌΡΟΥ σχρτγοβδίου οὐ ἃ βυρροπίιίοη, γοὶ ἰϊ ἰβ ποὶ δἰ νυ 

υδοῦ, πη {πὸ ἐπάϊσαιίνο (85 πόγὸ διαφέρει) ἰ5 Θπιρίον δά ΓᾺΓ ΤΠΟΤΟ ἴτο- 
φυσηιν ; δὸ πᾶ: οδδοῖα ἀγὸ Ὀγοῦρις θοίογο {πὸ τιΐπὰ ποῖ 85. τη τθ 
δυποοσριίοπα, δὺυϊ ἃ» μοί δ, νυ λον σίνο5 στοδῖ βοΎΟΥ οὗ τοργοβοηίδιίου 

ἴσο 1πῸ ἱπησρύδρο, (Κολπεέγ, ὁ 580, 7εἰ{.γ-συμφερόντως. “ΜΝ ΊΝ δά- 

γαρίαρο."-.--ἦν ἀτιμίᾳ εἶναι. “Τὸ ὕ6 πο]ά ἐπ ἀϊδιιοπογ.".-- τοὺς δικα» 
ζωυένους. “ΤΝοδο 0 ὅτ ἱπνοϊνοά ἐπ ᾿ανν-βυ 5." Οὐβόγνδ ΠΟΤ 
ἴνο ἴστου οὔτ τ ά!ο νοίοο, ὙΠῸ δοιίνο, δικάζειν, ἱΒ “τὸ ἀΐπκροηνο 

)ανείσο ς" τἰνὸ πα ίδά]ο, δικάζεσθαι, “ ἴὸ σδομο ᾿υστίσο τὸ ὕ6 ἀϊκροπποά 
ϑυδΐο πο καὶ ("5 10 μὸ ἴο ἴανν"".--οἱ συνδικεῖν ἐπιστάμενοι. “(ΤΟΝ ο 
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ψγ0 Κποὺν μον ἰο δοΐ 85 δἀγοσαίθβ." ΤΠ6 νοὶ συνδικέω χη 85 

ῬΙΌΡΟΥΙΪ, το "6 ἃ σύνδικος ΟΥ ἀν )οαΐο ; πᾶ σύνδικος ᾿[56 1, ὁη6 86 

ἴακοβ ποῖά οἵ ἃ οᾶβ6 ΔΙοῃσ Ὑ 1 ἃ ποίΠοΥ (σύν, δίκη), ἂπ ἀβϑιβίδπέε ἴπ 

ἃ ΟΔ1156, ἄς. (ΟΟΙΏΡΑ͵Θ Πογπιαπη, οὶ. Απὲ., ὁ 142, 14.) 

ᾧ δ2. 

ἔφη δέ. ΘΌΡΡΙΥ ὁ κατήγορος.---ᾧς οὐδὲν ὄφελος, κ. τ. Δ. ““ὙΤβαΐ ιἱ 

ἰβΒ ΠῸ δἀνδηΐαρ 1ῸΓ ῃμϑῖὰ ἴο θ6 ὑγ6}1 ἀϊβροββα." ΞΘΌΡΡΙΥ ἐστί ΔἴΘΥ 

ὄφελος.---φάσκειν δὲ αὐτόν. ““Απᾶ {παΐ Π6 {ΓΘ ΘΗΠΥ ταπητκοᾶ.᾽" 

Οὔβοῦνθ {Π6 1τϑαιθηίΐαϊινθ ἔοτοθ οἵ φάσκω.---ἑρμηνεῦσαι. “Τὸ 6χ- 

ΡΙδῖπ {πῃ τη,᾽" 1. 6.7 ἴο ἰθδοὴ [ΠΘ1η ΟἸΘΑΥΥ ἀπίο οἴμθυβ. (ΟΤΏΡΑΙΘ 

ϑέμγς, 1,εα. Χοη., 8. Ὁ.--τοῦτω διατιθέναι. “850 ἀἸΒροβαᾶ,᾽ ὁ. 6.,) Βῦ6- 

ΘΘΘα64 ἴῃ Θχϑυίίηρ ΒΟ ἢ 8Δὴ ᾿ΠῆΠΘΠ66 ΟΥ̓ΘΙ.---ὥςτε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς, 

κι τ. ἃ. ““ΤΒαΐ 811] ΟἴΘΥβ γΘΥΘ ἴῃ πὸ δϑίτηδίίοη Ὑν] ἢ ΤΠΘΤὰ ἴῃ ΘΟ Π- 

ῬΑγΊΒοη ἢ ΒΙ τη 561 Γ᾽" ἡ. 6.) ΘΟ Θ ΠΟΘΙ ἴῃ πὸ δοοουηΐ ὈΥ͂ ἴΠθιῃ, ζο. 

ὙΠ μηδαμοῦ ὟΝ ΕἸ5Κ6 ΞΌΡΡ]165 λόγου ΟΥ̓ τιμήματος, οἵ ΠΟΙ ἘΚ ΠΠΘΥ 

ἌΡΡΙοΟΥ 5. [Ὁ 15 τη οἢ πθαΐθυ, ΠΟΥΡΘΥΟΥ, 0 τοσατὰ μηδαμοῦ 85 ἴΠ8 

ΒΙΤΏΡΙΘ δἄνϑυθ ; ΠΟΙΆ], “ΚὙΤΘΙΘ πὸ τοιοῦ ἴῃ ΘΟΙΏΡΑΤΊΒΟη ὑγ [ἢ Ὠΐτη.᾽ 

ΟΟΙΏΡΑΙΘ [Π6 τοιηατ οἵ Ἡδυτδ πη Οἡ οὗ ἀπ αὐτοῦ. ()ὲ Εἰϊρ5. εἰ 

Ῥίεοη. ἴπ Τΐησ. Οτ., Ῥ. 151.)--- πρὸς ἑαυτόν. Α 5ΙΠΏΠ]ΑΥ σΟπβίσαο ὁπ 

ΟΟΟῸΪ͵Β ἴῃ 1Αἰϊη. Τὺ, Τεγεηί., Ελιιη., 11.γ) 8, 69: “4 πιβιὰϊ αὦ πο8- 

Ἰγαηι."" 

ὁ 53. 

καὶ τῶν ἄλλων συγγενῶν. ΒΘ ΘΟΓΊΤΩΟΠ ἰθχί Πδ5 τε ΔΙΟΥ συγγε- 

νῶν, ὙΠΟ, 8ἃ5 Ἡδθυθβί τοιηατῖκβ, σα ποῖ Ὀ6 ϑπαμστθᾶ. ἴα Πᾶγνθ 

{τόση Ὁ ουΐ, ἱμποτοίοτθ, νυ ἱτἢ ὙΥ εἰβκο, Ἡουῦβῖ, ἀπ οἴμου δαϊΐουβ. 

ΚΟΝΠΟΙ 566 κβ ἰο ἀδίθμπα 10, θὰ Οἢ ὙΘΥΥ 16 6016 στοιπαᾶβ, τηακίηνρ 

συγγενῶν ἀπ φίλων ἴο ὈΘ ἴῃ Δρροδί(οη ὙΠ ἄλλων, ἀπα αἰξθιηρεϊπρ' 

ἴο δοοοιηΐ [ῸΓ 16 ῬΥΘΒΘΠΟΘ οὗ περί Ὀθέοτα φίλων ὈΥ͂ 1Π8 οἰγουτηβίαποθ 

οὗ 1Π6 Ἰαἰΐθυ νγοσα᾽ δ ἀδποίϊησ ἃ οαββ οἱ Ῥϑύβοηβ ἀἰβίϊπος τότ Ὀοΐἢ 

πατέρων ἃπᾷ συγγενῶν.---καὶ πρὸς τούτοις γε δή. ““Απᾶ ἴῃ δαάϊτοπ 

ἴο ἴπ|656 ΤΠϊησβ ἴῃ ὙΘΓΙΥ͂ ὑΓαἢ,᾽ ὁ. 6., ἃηα Ὀοβιᾶθβ, ννῃδΐ 15 5111} ΠΊΟΥα 

ἴο 106 ρῬσροβθ. Χϑπορῆος ΠΟΙ σοποθᾶθβ ούθῃ ΤΏΟΤΘ ἔμδη [Π6 86- 

ΟΌΒΟΥ ΔΠ16ρῸ5, ἀπ ργοσθοθᾶβ ἴο δἀάποθ οἴου ᾿ηβίδποϑβ οὗ δρρασοπί 

ῬΑΥΔΔΟΧΕΒ ἰπ {Π6 ΤΟΙΊΑΥΚΒ οὗ Βοουδίθβ ; ἔΓΌΤη 411 ἡ Π ἢ, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, Π6 

ἀοαποοά βοιπᾶ πα πβθίἃ] σοπο]βίοηβ. ΟΌΒοΥνΘ 1Π6 βίγθ σι θη ησ' 

οἴξοί οἵ δή. (Καλπεν, ὁ 22, ..ε1..) ὙΤῊΘ οαϊτϊοῃβ ῥυΐου ἴο {πᾶΐ οὗ 

Ὑγ εἶβκθ πᾶνθ πρὸς τούτοις γε διότι. ΟἿΓ ῥτοβθηΐ τϑϑάίηρ 15 [Π6 Θ0Π- 

7Θοἴυγαι! δπηθηδαίίοη οἵ {πὶ ΒΟ ΠΟ] Υ.---γίγνεται φρόνησις. “1π|6]}}- 

σθποθ οχἰβίβ," ΤῊΘ ρΌΠΟΙΑΙ ἰἸάθα ᾿πίθηαθα ἴο 6 οΘοπυθυθα ΠΟΘΙ ἰ8. 
ἸϊΟΤΘ {ΠΥ ἀσνθὶοροα ἴῃ ᾧ δ5.---ἰἐξενέγκαντες. ΤῊ Βϑοοπᾶ δουῖβὲ οὗ 

ΝΣ εν... « .... ᾿ 
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(μΐϑ νϑτὺ ἰβ Ἰῆοσθ αϑὰ8ὶ υυῖτἢ {Π6 Αἰτο85Β. ΤῊΘ ἔγβι δουίβὶ, Πονγθυου, 
Οσσυτβ ἀραίη, ἰΐ., 2, δ; ἰ)]., 6, 18; ἰν., 8,1. (Καλπεγ, αἀ ἰος.})--- 

ἀφανίζουσιν. “Ἰηΐοτ." ΤῊΘ Εἰ τὰ] πηθδηΐηρ οἵ ἀφανίζω 15 “ ἴο τηΔ Κθ 

πΠ56 6}, “ἴο μἰάθ ἥτοτῃ βί σις," πὰ ἤΘη0Θ “ 10 Ἰηΐ6τ,᾽" ““1ἴο θυγΥ,᾽" ἄτα. 

ὁ δ. 

ἐλεγε δέ, ὅτι καὶ ζῶν, κα .Δ. “ΗΦ6 υϑβϑὰ (0 54Υ, 8180, {αὶ Θδοῖι 

οδ6, τ 116 Πἰνίησ, Ὀοιἢ Ηἰπ: 56 1 σϑηου 68, ἀπά αἴοτγὰβ πΐο ἃΠΟΙΠΟΥ 

(ἴ0 ΤΘΙΠΟΥ͂Θ), ἩΥΠΔΙΘΥΘΥ ΙΩΔΥ ὍΘ 156]658 ΟΥ ὈΠΑΥΔΙΪΔ016 οὗ ὨΪ5 οὐγῃ 

θούν, νυνϑϊσῃ Β6 Ιονθ8 πιοβί οὗ 8]}.) ΚΟΠΏΘΙ σοηου 8. 10:6 σΟΙΠη8 

δἴῖει ἑαυτοῦ, ἃπὰ Θχρ᾽δἴπΒ 85 ΓΟἸ]ΟννΒ : ἕκαστος ἀφαιρεῖ (τούτου) ὃ πάν- 

τῶν μάλιστα ἑαυτοῦ φιλεῖ (τοῦ σώματος λέγω) ὅ τι ἂν ἀχρεῖον ἢ. ΤΉῊΪΒ, 

ΒΟΥΤΟΥΟΙ, 18 τηυοἷι 1658. ΠδίϊΌΓΑΙ. ---αὑτοί τε γάρ. ὙῊΘ οοτητποη ἰοχὲ 
μα αὐτοί τέ γε, ἴοτ μον τ μᾶνθ ρσίνοπ Ετποβίϊ 8 οοττγθοϊίοη, 
βαποιίοηθὰ Ὁγ ὁ οὔθ Μ55, ὙΒΟΙΘ σᾶ ὃ6 πὸ ἀουδὲ θαΐ ἰμδὲ γάρ 
5 ἴι6 γι τοδδίηρ ἤθτθ, βδίηποθ, ἃ85 Βαϊ πηᾶπη ΤΟΙ ΚΒ (αὦ Πεπιοδίλ., 

Μιὰ,, ᾧ 31, π᾿ 7), ἂπ Θχδτσηρί!θ ΟΥ ΠΙυβίγαϊίοη ἰβ δἀἀπσοᾶ, ποῖ ἃ ΔΓ 

εὐπηθηΐί. Ἐτηοβίὶ'Β οοτγϑοίίοη 18 δἀορίοα ὈγῪ Θομποίάου, Βουποιηδηῃ, 

Ἠετῦβι, δηὰ ἰπ (6 Ῥατγὶβ οἀϊιίοη οὐ Χοπορίοη ἵγοση [86 Ργ658 οἵ ἰάοί. 
Καδποσ, μονγουοσ, γα αἰηϑ ἃπὰ 566 Κ8 ἴο ἀοίθηα {Π|6 σοτητηοπ τοδαίηρ. 

--τύλους. “ ΟἈΙ]οΒ ε168." --καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν. ““Βοί!ι ἴο 

ουϊ ο΄ κηὰ Ὀύγη ἀννᾶν." ΑΠοτ νοτὺβ οὗ ρίνίης, ἄο., 6 ἱπῆηϊῖνθ 

δοιίνθ 18 σΟΙΠΊΠΠΟΠΙΥ ἴουπὰ, νμοτΘ γὸ ὑνουὰ οχρθοὶ {Π6 μαββῖνθ. 

(Καλπεν, ᾧ 669, Οὐ. 2, .7ε1.) “ᾺΐΒ, πΒουγόνου, τηβὲ ποὶ Ὀ6 τοραγάθα 

848 1:6 δοίΐνο υδοὰ {0Γ 1Π6 Ρϑββίνθ ΠΊΘΤΟΙΥ, θὰ: 48 δὴ αἰζθιηρὶ ἰο 6χ- 
ΡΓΟΒΒ ὈῪ τηθδη8 οὗἩ [Π6 δοίΐνο ἃ τῆοτο ἀϊβεϊποϊ δηὰ διηρμδιίο ἰάθα οἵ 
πο δοιίοη οὔ 1π6 γοτῦ, ἀπὰ ὁ Ὀγοῦρηξ τηοτο ἱπηπηδά δι  }ν ἱπίο ργθ5- 

Θηΐ νἱουν.---νόν. ““ὙΥΏΠ6 τυτίη.".- Αλάπτει δὲ πολὺ μᾶλλον. “Βαϊ 
ΤΆΪΠΟΥ ἀο685 σοηβίἀθγα!ο μᾶγτη.᾽" 

ᾧ δδ. 

οὐ διδάσκων. "Νοῖ ἰοπομίηρ ({πΥΘὈΥ}," ἑ. ε., ποῖ Γ0Γ 116 ρύγροβο 
οὔ οδομίης ---δαυτὸν δὲ κατατέμνειν. “ ΟΥὙ(Ο δυϊ ὁΠ0᾽Β ΒΟ! Γἰπ ρίοοοβ." 
Οὔὐπογνο {Π|6 δίγοηριοηίης ἴοτοο οὗ κατά ἴῃ σοιπηροβίεοῃ.--τῦτι τὸ 
ἄφρον ἅτιμόν στι. “Τμαὶ δι ἐπ υυϊπουϊ ἰπιο!Πσθησο ἰ8 νυ πουϊ 
Μποποτ," ἑ. ενν ἰδδὲ ΠῸ ΠΌΠΟΙ ΟΥ̓ Τοβροοί ἰ5 ρᾳίἃ ἰο νγδηΐ οὔ υπδογβίδη- 
ἴπ|.---παρεκάλει ἐπιμελεῖσθαι, κι τ. Δ. “Ἐὀ οχμοτίοά (ὁδοῦ ὁ56) ἴο 
δὸ σαγοία! ἰο ὕδοοπηθ 5 ἀΐβογοοὶ δπὰ 85. ὑβοίι! 85 ροϑβίθ]ο," ἐν εν 

ἴο κἰυὐν τὸ ὕσοοηθ. Οὔὕβογνο πόσο 186 ροσΌ ΔΓ σπηρ᾽ογτησπὶ οὐὨ {0 
αηίοϊο, υυϑίονν ϑοϊοηρα, ποῖ ἴο εἶναι αἴοπο, νὰΐ τὸ το τυ βοϊο οἴαυπο, 

οἵ νι ίοῖι εἶναι τυ ΤΟΎ ἰοττηδ ρᾶτί..--ἐάν τε... ἐάν τε. “1 οἶτον 
“.γν01Ὁ 7" [Π,Κὸ 1 1, διίη σίρε... σίνε (Κωλπεν, ὁ 778, .1ε}.) 
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--ιἥ, τῷ οἰκεῖος εἶναι πιστεύων, κ. τ. Δ. “18 θ6 ποῦ ΠΘρΊΘΟΙΩΙ οὗ 
{Π 6, το] γἱησ ΠΡΟ {Π6 ΟἸΓουτηβίδηοα οὗ ἷ5 Ὀοίηρ ἃ το]αϊίοη, θυΐ 6η- 

ἄδθανου," ἄο. Οὔβοῖνο {μπαΐ 1Π6 βυῦδ]θοΐ οὗ ἀϊἰβοοῦγβθο το ᾧ 84 οὁη- 

ὑγασχὰ 15 ἕκαστος, ἃΠ4 σΟΙΏΡΑΥΘ {Π6 Τοιηατκ οὗ ΚαΠΠΟΥ : “ ΠΊοίιηι εϑί, 

ηιαϑὶ απίοοε55εγ: παρεκάλει ἕκαστον ἐπιμελεῖσθαι." ---πειρᾶται. 800 

7αποίνο ργθβθηΐ. 

ὁ δ6. 

τὰ πονηρότατα. ““'ΤῊΘ νγοϊβί ραββαρθβ." ΞΒΌΡΡΙΥ μέρη ΟΥ̓ ἔπη.---- 

τούτοις μαρτυρίοις χρώμενον. ““ δίησ {Π656 85 ῬτΟΟΐδβ.᾽" (ΟὈΙΏΡΆΓΙΘ 

ὁ 49.---σιόδου μὲν τό. ““ ΤἬδΐ {Π6 1ἰπ6 οἵ Ηαδἰοά, ἴῸΥ ἰπβίδποθ." ΤῊὴΘ 

ΔΡΟάοβὶβ 15 ΤὉυηα αὖ {Π6 σοιϊητηθποοιηθηΐ οὗ ᾧ 568, {πΠ6 Ραυίῖο]6. μέν 

ἤΘΥΘ τηδτκίηρ {Π6 ἢγβύ ᾿πβίαποθ οἰϊθάᾶ, πᾷ δέ, ἰῃ τὸ δὲ 'Ομήρου, ἴΠ6 

ΒΘΟΟΠηα. ΟΌΒΘΙΨΘ, ΙΠΟΥΘΟΥΘΥ͂, {πΠαΐ τό ἴῃ 1η6 ργθβθπῦ ραββασθ (ἢ 

ὙΥΒ]Οἢ ΒΌΡΡΙΥ ἔπος) 15 {Π6 δοοαβαΐϊνθ, ἀπ νγὰβ ἰηϊθπαθα ἴο ἀδθροπᾶ 

ΟΠ λέγειν ΘΟΙΏΪΠΡ ΔΙ͂ΘΥ, θα, ᾿ῃ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ οὗ {Π6 11Ππ6᾽5 ἰηἐουνυθηΐησ, 

τοῦτο 15 ᾿ηβουίθα ΤῸΓ Ρϑυβρί οαΐγ" Βα Κθ, νΟἢ ἴα Κοβ [Π6 Ρ]δ06 οὗ τό, 

ΔΠ4 [Π6 Ρδγίο16 δή 5ΘΥΥ6Β5 ἴ0 ΤΑΙ {Π15 Οἤδησθ οὗ οοπβίσιοίοη. ὙΥ8 

Ἰᾶνθ, {ΠΥ ΘΙΌΥΘ, Δἢ ΔηδΔοΟ]αΐποη ἴῃ Ἡσιόδου μὲν τόὄ. ἩρδδΙοᾶ νγᾶβ8 ἃ 

δηοϊθηΐ ΟὙΘΟΚ Ροοῖ, γγΟΒ6 ΠΆΙΠ6 15 οἴζθη τηθηϊοηθᾶ Ὀγ ἴΠ6 ἀποὶθηΐβ 

1π οΘοπηθοίϊοη ὙἸ {μαΐ οὗ Ηοϊηθσυ. Ἦδ ννγὰβ ἃ παΐϊνθ οὗ ἄβοσα ἴῃ 

Βωοίϊα, Θ ΠΟΘ 6 15 οἵἴΐθη οδ]]6 4 {π6 Αβούθδη θατσά. 

ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, κ- τ. Δ. ““ἘΌΥ ὙγΟΥΚ 15 ΠΟ αΐδβστδοοθ, Ὀαΐ 1416- 

Π655, Οἢ {Π6 ΟἰΠΘΥ Παηΐᾷ, 15 ἃ ἀϊβστγδοθ." Οἡ [Π6 ΡΘου ΑΓ ἴΌγοΘ οὗ 

1Π6 ῬΑΥ 0165 δέ τε, μη 1η Ἰαχίαροβιτίοη, Θοηβ Ηατγέμηρ,, 1.» Ρ. 71. 

ΤῊ 1ἰπ6 οἵ Ηδϑβιοα μοσὸ φυοίθα 15 ΠΌτα {Π6 Ὑ ΟΥΚΒ δηᾶ Π δΥ5, ν. 511. 

ΤΙἼΘ Ρορί [5 ἰτθαϊϊησ οὗ συ ου]ίαγο, ἀπ ὈΥ͂ ἔργον ΤΗΘ8Π5 ἸΔΌΟΥ ἴῃ {Π8 
Β6145, συμ] ἢ, Π6 5ΆΥ5, 18 ΠῸ ἀΐβσταθθ. ΤὴΘ Θποη 65 οὗ ϑοογαΐεβ, 

ΠΟΥΘΥΘΙ͂, ἀπάθυβίοοα, ΟΥ Ῥγοίθπαθα ἴο πηαουβίαπα, ἔργον ἃ5 5 σηϊγ- 

ἴῃ ΔΠΥ͂ Δοίίοη ὙΠ αΐθυου, απα Ἰοϊηθα οὐδέν ἢ 1ΐ, ΑΙ ΓΠΟΌΡἢ 1Ὁ θ6- 

Ιοῃϑ5 ἴο ὄνειδος. Ασοοτγάϊησ ἴο {ῃ15 νίθνν, (η6 τηθδῃϊηρ οὗἩ 1Πη6 1ἰη6 

νου] Ὀ6, “ΠΟ ὙΟΥΚ 15 ἃ ἀΐβρταοθ, Ὀὰΐ 1616 Π655 (οὗ δΔηγ Κὶπᾶ) 15 ἃ 

ἀἸἰβστδοθ." ΤῊΘ ΤηΘάβΌγ6 οὗ {Π6 γΘ 56 15 Πθχδιηθίου.--- τοῦτο δὴ λέ- 

γειν αὐτόν, ὡς, κι τ. 2. ““ὙΠαῦ {Π15 1π6, 1Π6η, 6 Θχρὶαἰπϑᾶ ([π βῦοῃ 

ἃ ὙγᾺ.), ἃ5 {{1Π6 ρορὺ 145 ι.5,᾿ ἄο. ΞΌΡΡΙΥ οὕτως ἰπ [Π6 ἢγδβὲ οἴδιβο, 

10 ὙΠ ]οἢ ὡς ὈΘΟΟΙΠ65 Ορροβϑᾶ ἴπ {πΠ6 βθοοπᾶ. ΓΉΘΙΘ 18 πὸ ποϑᾶ, 

ὑπουθίοσο, οὐ οὐγ σίνίησ λέγειν, ἢ Ξου Ποσί, ἃ ἀοι}]6 οὐ]θοΐ, παπιο- 

ἸΙΥ, τοῦτο πὰ ὡς, “ἀϊεδοη Κεγ 8 πεπποη, τπιΔ δασεη (α55,᾽)" ὅτο.---καὶ 

ταῦτα. ““ἜνΘη {1|686.᾿ 

ὁ δ7. 

Σωκράτης ὁ' ἐπειδὴ ὁμολογήσαιτο, κ. τ. Δ. “ΝΟΥ, ὙΠΘΏΘΥΘΥ 506 

ταίθβ ἈΠουνοα {παΐ 1π6 θη ἃ ΟΥΚΟΥ νγὰ8 Ὀοίἢ ποθι] πα σπορὰ ζ0τ 
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Β τηδη." ΤΠ ορίδιϊνο ἰβ υβθᾶ ΔΘ ἰδπΊρουαὶ ρασίϊοϊθβ (88 ΠΟΥΘ 

ἐπειδή), ἴο ΟΧΡΓΟΒΒ, ποῖ δη ἱπάϊν 0.8] οἰγουτηδίαποο, Ὀὰξ ἃ σᾶ56 
οὔ “γτοφαυδηΐ γοσῦύστοποθ. Ηθποθ ἐπειδή μᾶ5 ΠΘΤΘ [Π6 ΤΌΤΟΘ οἵ “ΨΠ6η- 
ΟΥΟΤ," ΟΥ̓“885 οἴδῃ 85. (Καλπεγ, ὁ 843, δ.).---τὸ δὲ ἀργόν. “Βαϊ 

τπδὲ τη Βοίηρ 616. Οὔβοσυνο {{πᾶξ εἶναι 15 ὐνῖσο ἴο 6 Βυρρὶ δὰ 'π 

1185. οἴδυδο, ὁπ 6 δου ἀργόν, ἀπὰ ἀραὶπ Δῇευ κακόν.---ἐργάζεσθαί τε 
καὶ ἐργάτας ἀγαθοὺς εἶναι. ““Βοῖῃ τγοτκοὰ δηὰ ὑσοσο σοοὰ σγοῦκ- 

τηση." ὙΝεἶβκο οδ)οοῖβ ἴο ἀγαθούς 485 ΞυροΓΠαο.5 ποτ, ἀπὰ {παῖ [ῃ6 

ποιίοη οἵ φορὰ [5 αἰζδαὰν ἱτηρι]οὰ ΒΘ ἰῃ ἐργάζεσθαι ἀπὰ ἐργάτας, ἃπὰ 
ΞΟΠ ποίάου, ἀρτθοίησ υν ἢ ΝΥ οἰβκο, ἱποίοβοβ ἴὲ ἴῃ Ὀγδοκοίβ, υνμϊ ἢ 

Βοτγπϑιηδπῃ δἰΐονβ ἴο τοημαίη. Βαϊ ἀγαθούς ἈΘΙΘ ΘΑΥΓΙ65 Ὑγ ἢ ἰδ 8 ἢ 
ἈΪΓ οἵὁἨ ΘΠΟΙΡῪ δηὰ οἸηρμαβὶ5. ὑγ σι 16 σοηΐοχὶ 866 15 πδίυγα Υ τῸ 
ἀοτηδηὰὲ .---ἀργοὺς ἀπεκάλει. “ΗΘ βιϊρτηδιχοα 85 ἰὰ16.""---κ δὲ τού- 
των. “Απὰ ἴπ δοσογάδποθ ὑνῖε {Π6 856 Βϑη τη θη(8.᾽" --- τό. “ΤῊ 
Ἰἴη6."" ΞΌΡΡΙΥ ἐπος. 

ὁ δ8. 

τὸ δὲ Ὁμήρου. ““ΤΏΘ ΓΟ] Πρ Ραββᾶρθ, αἰ8ο, οἵ Ηομπηοσ."--τλὲ. 

γειν. “Ουοιοά." Τῇ ρᾶββαρο τοίοσγοα ἴο ὁσοῦΓΒ ἰῃ 86 Πίδά, ἱϊ. 

188, “εφη.---ῦτι. “ον {μΠδ1."---κιχείη. “ΗΦ6 οδαπορὰ ἴο πὰ," .. ε.» 

85 οἴδηῃ 845 δ τηδὶ Ὑ1} ΔὴΥ Κίηρ, ἄο. ΤῊ ορίδιϊνο υυῖτἢ (86 το α- 

εἶν ἰΒ υδοὰ ἰο ἱπάϊσαίϊο 16 ΥΘΟΌΓΓΘΠΘΘ ΟΥ τοροιἰοη οἵ δὴ δεί. 

(Καλπεν, ᾧ 831, 4, .1ε10.}.---τὸν δ᾽. “ΤῊ ὁπ6 {πΠγουροη." ΟὔΒουνΟ 

{6 Ἠοιηστγίο δοιηοηδβίγαιί νὸ Ῥγοποῦπ τόν, νυ ΐο Ὀοσάπιθ {Π|6 Ἰαίοτ 
ἀτίίοϊθ. ΤῊΘ ραγίίοϊθ δέ ΠΟΥΘ 8 ποΐ ἴῃ 16 δροάοβίβ ἰο μέν ἴῃ {Π|6 
Ῥγοσθάϊηρ ᾿ἰπ6. ΤῊ ἀροάοβίβ ΟΟΟΌΓΒ ἰπ ὃν δ᾽ αὖ δήμου, Τατί ΠΟΥ οη. 
--͵ἰρητύσασκε. 3ἃ βίηρ. οἵ {0 ἰἰοταῖίνο Τοτπὶ (Ερὶο πὰ Ιοηΐο) οὗ 116 
1δὲ δου. ἱπὰ. δοὶ. οἵ ἐρητύω, “το τοβίσγαίη,᾽"" αηδ, σΟυΒΟΟΌΘΠΠΥ, ΤῸΓ 

ἐρήτυσε. ΤῊο ἰϊογαιίνο τογαὶ 8 οιηρὶογοὰ τὸ ἀδποίθ ἃ τοροαϊθὰ δο-. 

τίου, υυλυίοῖν ἰδ δ {6 δᾶπιδ {ἰπ|6 τηοπΘΏ Δ ΓΥ ἴῃ 18 παίυτο. 'ΤΉΏΒ, ἰῃ 
εἴν ὑγοδοηῖΐ ἱπδίδησο, {π|6 τησδηίηνς ἰΒ, 85 οὔθ ἃ5 ἢ 6 τησὶ Βυσὶι ἃ ΡΟΓ- 

δοὴ δὸ οἴδη μὸ γοδίγαίποά μίση, Οὐτηρᾶγο {Π6 τοτηδτκβ οἵ Βιέσπαπη, 

Αἰ. ΟΥ. βρτ., νοὶ. ἱ., Ῥ. 395, ποίε.) --- δαιμόνι'. " Βιγᾶημο πιδη."" 

ΤΡ ἰσγαι δαιμόνιος ΔΙ ΝΡ. σαΓΓίο6 5. νυ ἢ {ς, ἰη ἩοτηΟΥ, βοπλο ἀθρτοθ 
οἵ οὐγυγραιίοη, ἀπά ἰ5 ἰὸ ὕ0 ἰγαπδίαιοά δοοοτγάϊηνρ ἴο {Π|6 τπκ ΟΥ οοη- 

ἀϊείου οὐ (0 ΡΑΠῪ αὐδτοββοί. -- κακὸν ὥς. "" Οοννατὰ {{κ." Ουὗ»- 

ἔβογνο ἰδ ἀοοσηιυδιίοη οἵ ὥς, νν7 ον ρατιίοῖο ἰακο5 {6 δοοθηΐ ᾿οτο 
ϑοσδῦδο οοτηίηρ ἀπο {6 τνοτγὰ (κακόν) νυ} νυ ον ἰξ ἰα οοπποοίοά 

σοπδίγυσιίοη.---«καὶ ἄλλους ἱόρυε λαούς. “ Αηδ σᾶ δ {}π|6 τοδὶ οὔ 
{νο μδορὶο ἰὸ (ᾶκὸ βοαῖβ." Οὔδοτγνο {16 ἴογοο οὔ τι δοιίνο ἰῃ ἱόρνε. 
Τίνα πιίἀά]ο, ἱδρύεσθαι, τηοπηδ “10 σαυθο οπο᾽Β Β0᾽ Γ10 8 Κὸ ἃ δοδι," 
1 κἱτ.".-ἰδοὲ....... ἐφεύροι. Οὐτηρᾶτο ποίθ οὔ κιχείῃ, ἰῃ 100 ἅτε 
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γΟΥ86 Οὗ [86 οχίγαοί.----τὸν ἐλάσασκεν. ““ΤΏΪΒ ΟὁΠ6 Π6 Βπηοΐθ." Τη8 

ἴοχτη ἐλάσασκεν 15 ᾿Ἰἰαταῖϊνθ [ῸΓ ἤλασεν, ἔτοτα ἐλαύνω. ΤῊΘ Υϑίδσθποα 

ἴβ. ῬΡΥΟΡΘΙ͂Υ ἰο ἃ ἀγίνϊπρ ναοῖς ὈΥ Ὀ]Ονν5.---ὁμοκλήσασκε. Τίοταίν 6 [ΌΤΙ 

ἴογ ὡμόκλησε, ἴτοτη ὁμοκλέω, ““ἴο ΥΘΡΤΟΥΘ,᾽" ““ἴο ΟΠ]46.᾽ 

δαιμόνι᾽. “Ἐ6Πον." Οὐοπβαϊξ ποΐθ οη δαιμόνι᾽ ἴῃ Υ 6758 3.---ἀτρέ- 
μας ἦσο. “810 φυ οι], ἡ. 6., ἰἈΚ6. ἃ βθαΐ δῃᾷ 06 φυϊθί. ---- σὺ δέ. 

“«ἘῸΓ ἴποὰ ατί.᾽" ΞΘΌΡΡΙΥ εἷς.---οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ, κ. τ. Δ. “ΝεΙ- 

[ΠΟΥ δ ΔΠΥ {ἰτὴ6 οομηΐϊθα [π᾿ ὙΥΑΥ ΠΟΥ ἴῃ ΘΟᾺΠΟ]],᾽ ὁ. 6., ΠΟΙΓΠΘΥ παῖς - 

Βογϑᾶ διηοηρσ ἴΠ6 ὈΥΑΥ͂Θ ἴῃ ὙΓΆΥ, ΠΟΥ δατηϊ 64 σ᾽ (Π6 σουποὶ! οὗ ομῖοῖ- 

[Δ1η5.---ἐξηγεῖσθαι. ““Τηϊογρτοίοά.᾽".---ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη. ““Α8 [{ 

1Π6 Ροβῦ τϑοοιῃηθηᾶθά.".-δημοτάς. ““ΤῊΘ σοτητηοῃ ΡΘΟΡΙ8." Δο- 

σογάϊηρσ (0 {πΠ6 Ἰοχίσοη οὗ Ζομαγαβ, ἃ5 αυοΐθα ὈΥ Ἀπῆπκθοη, δημοτής, 

ἴῃ 1ῃ6 56η56 ἴπ ὙῃΪΟἢ [Ὁ 15 ΠΟΥ ΘΙΩΡΙΟΥΘΩ͂, 15 ρῬθου αΥ ἴο {π6 Ιοπὶδ 

615, πα ΧΘΠΟΡΠΟΙ 15 [Ὧ6 ΟὨΪΥ͂ 0η6 οὗ ἴΠ6 Αἰ(ϊος διυΐπουβ ηῸ 

1.565 1Ὁ ἴῃ 1Π15 τηθᾶπιησ. ΤῊ ΤΘΡΊΪΑΥ Αἰΐο ἴθιτη 15 δημοτικός. 

ᾧ 89. 

καὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω, κ. τ. Δ. ““Απᾷᾶ (Π0 γγΟΠΑΘΙ), [ῸΓ ἰπ {Π15 ὙΤΑΥ͂ 

Β6 σγουἹὰ πᾶν ἰηΐθυσθα,᾽" ὅζο., ἐ. 6.) ὈῪ [15 βάτηβ ἰγαΐη οἵ γθαβοηΐπρ' 

ὮΘ τησδύ ΠᾶΥΘ ἰπΐοιτθα, ζ.---ἄλλως τ᾽ ἐὰν πρὸς τούτῳ. «“ ΕΒΡΘΟΙΔΙΥ 

1, ἴῃ δααϊίίοη ἴο {Π15. ΤΠ δχργοββίοη ἄλλως τε 15. μ6σθ οὗ {π6 

ΒΆΙΗΒΘ [Ό͵ΤῸΘ ἃ5 ἄλλως τε καί. (Καϊηιοῦ, αὦ ἴο6.}ὺ '"ΤῊῺΘ καί ΔΊΟΥ τούτῳ 

θ6Ιοη ΡΒ ἴο ϑρασεῖς.----Ξρασεῖς. ““Βο]ά οὗ ἀδρογίτηθηΐ,᾽ . 6., οὗ ̓ πβοϊθης 

ΒΡΙΤΊ.---κῶν τυγχάνωσιν ὄντες. ““ἘνΘη ΠΟῸΡΉ ΠΟῪ ΠάΡρΘη ἴο Ρ0.᾽ 

ὁ 00. 

ἀλλὰ Σωκράτης γε, κι τ. Δ. ““Βοογαΐθ5, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΤΟΥ ἷ85. Ρατί, ἱπ 

ὈΡΡΟΒί το ἴο 811 {Π15, νγὰβ δυϊάθητν θοίῃ ἃ {τη οὗ [Π6 σοιητηοτι 

ῬΘΟΡΙΘ δπᾶ ἃ Ἰουϑὺ οὗ τηδηκιηᾶ." ΤΠ6 Ρδυίο]6 ἀλλά Υοίδιβ ἴο πὸ 

ποραίϊομ, οὐ ταῦτ᾽ ἔλεγε, ἴῃ ὁ 59. ΟὈΞΟΥΨΘ 4150 [Π6 ῬθουαΣ ἴΌτοθ 

οὗἉ γέ, ἃπ σοΙηραγο ἴπ6 Θχριαπαίϊοη οἵ ΚΠΠΘΥ, “ς ϑοογαίε5 ἑαηιεη, δὲ 

φιιῖα αἴϊι5,᾽ ὅτο.---φανερὸς ἦν ὦν. ΤαΊΘΥΔΙΙΥ, “νγὰβ τηδηϊοϑί ἃ5 θ6- 

ἰης."--Ππολλοὺς ἐπιθυμητὰς καὶ ἀστούς, κ. τ. Δ. “ΑἸ ΠΟυΡ ἢΘ Τθ- 

οαἰνοα πυτηθΟΥΒ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟῚ5 ἀδθβίσουβ οὗ μϑαγίησ Ηΐτη, θοΐἢ οἰἐ ΖΘ 5 

δηἃ 5ίτδηρουβ.᾽" ΟΡβοσνο ΠΟΙΘ {Π6 ἔοτοθ οὗ ἐπιθυμητάς, πᾶ σοτη- 

ΡΆΓΘ “ροϊ. ϑοοτ., ᾧ 38 : ᾿Απολλόδωρος ἐπιθυμητὴς μὲν ἰσχυρῶς αὐτοῦ 

(Ὁσοπδυῖδ ποΐθ5 οἡ ᾧ 5.)---μισθὸν ἐπράξατο. ΟὈΤΩΡΆΓΙΘ ὁ ὅ.---ἀλλὰ πᾶ- 

σιν ἀφθόνως, κ. τ. Δ. “Βαϊ ἀπρτυάρί ΡΥ Ὀθβίοννθα ἃ βΒῆδτθ οὗ ἢΪ5 

᾿ηβί γα 008 ὍΡΟΝ 81}. ΟὔΒοτν {παΐ τῶν 15 ΠθτΘ 1Π68 Ρατίϊεῖνο σοπὶν 

εἰσ. (Καλπον, ᾧ 595, .7ε1.)---ὧν τινες, μικρὰ μέρη, κ. τ. 3. Ἠδ Ηἰηϑ 

αὐ ΑὙΙΒΕΡΡΙΒ ἀπ Βο6 ΟἴΠΘΥΒ οὗ ϑοοτγαίθβ᾽ ΤΌ ΠΟΎΤΘΥΒ, γπο ἰδαρη ΤῸ 

ΡΆΥ. ΑὙβερριβ νγὰβ ἴπ ἢγβέ {πᾶΐ αἰὰ {π|8. (Κιληζ,, αα ἴος. Οὐοτη 
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φάτο Ῥίορ. [ιπετί., ἰὶ., 66.}.--πολλοῦ ἐπώλουν. “" 8014 {οπὶ δὲ ἃ εἱσὶὰὶ 
Ρτίοθ." Τὴθ ῥγίοθ οὔ δὴν {πίηρ ἰβ Ρὰΐ ἴῃ [6 σοηίτῖνο. (Μαιίλία, 

ὁ 361.) 

40]. 

πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. ““ ΑἸηοηρ (ΟΥΟΙ σΠΘΥΒ,᾽ ἱ. ἐ.» ἴῃ οἵδε 

ἰαπάβ. 1 ᾺΟΥΑΙν, “ ΣΠἢ τοβρθοῖ ἴὸ 1Π6 τοβὶ οὔ τηθη.".---ἢῇ Αέχας τῇ 

Λακεδαιμονίων. 1 λοῖα5, τη6 1,δοραἀτφιηοηίδη, ἀπ βοὴ οἵ ΑΥτοθβίϊδαβ, 

ἰβ τησδηΐ, 0 νῦᾶϑ σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ νυ 1 ἢ ΘΟΟΓ͵Γαΐ68.---ὐἐπὲὶ τούτῳ. “πη 

1Π6 (ΟΠ! οννῖπρ δοσουηΐ." ΤῈ Ργοποὺῃ οὗτος ΠΌΠΘΟΙΆΙΥ ΤΟΙΌΓΒ ἴὸ 

δοιηδιησ {πᾶὶ σο065 ὑὈοίογο. ΟὐσδΒίΟΠΆΝ ΠΥ, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, 85 ἴῃ ἴῃ} ῬΓΟΒ 
δπὶ ἰηβίδποο, ἴδ "85 τοϊατίοη ἰὸ νυ πδὶ ΓΟ] οννβ. (Καλπετγ, αα ἰος. Οοτ- 

Ραχο ἷ., 2, 8; 1ἱ., 2, 27.}.--ταῖς γυμνοπαιδίαις τοὺς ἐπιδημοῦντας, κ. τ. λ. 

“ Βαπαυοίοά δἱ ἴπ6 Ογὐτηποροἀϊδ 4}1} {6 5ΒίγδπσοΥβ {ΠΠ6η Βο᾽ υγπίη; 
ἰπ Τασοάπιποη." ΤῊ Ογτηποραάϊα, οὐ 1Π|6 6 βεῖϊναὶ οὔ 1:6 “ πακοὰ 
ΥΟΌΙ5,᾽" νυν οοἰουγαιοα αἱ Ξραγίδ ΟΥΟΥΥ͂ ΥΘΆΓ ἱπ ΒΟΠΟΥ οὗ ΑΡΟΪΟ 

Ῥγιίμασυβ, Πίαπα, ἀπά 1 ,αἴοπα. ΤῊ Γοδιΐναὶ Ἰαδίθα ΓῸΓ ΒΟΥΘΥΆΙ, ρ6Υ- 

μᾶρδ [ὁγ ἴθ ἀδύβ, δηὰ 1η6 Ὑν μ01]6 βοάβοῃ οἵ [18 οοϊθυγαϊίοη νν88 ὁη6 

οἵἩ στοαὶ τηθγγίτηθηϊς δηὰ το)οϊοίηρ, ἀατίπρ νον Θρασία νγὰ8 νυἱβίιοὰ 
ΌΥ ἰδγρὸ πυτηνοῦβ οὗ δίγδηρουβ. (Οοπβυὶ Πιοί. Απέ., 5. ν.) [ὲ ννᾶβ 
ἴογ εἷβ ποβρίτδ! ν οὐ {8 οσσαδίοη {πᾶν 1 ἰοῖπιβ Ὀδοῦσηθ τοπουγποὰ 
τυγουσῆουϊ Οτθθοθ. (Οοιηρατο ΣΕ με, ὼ. Οἷπι., 10,)7) Οὔβουνο, 
ΠΙΟΥΘΟΥΟΓ, {πᾶϊ γυμνοπαιδίαις 'ἰΒ ΠΟΤΘ 16 ἀαίίνο οἵ {π|ὸ. (Καλπεγ, 
ὁ 606, .7εἰ{.}..-τὰ μέγιστα πάντας. Λοροτάϊηρ ἴο 110 δπηΙΟΡῪ οἵ ποι- 

. εἶν τινα κακά, ““1ῖο ἀο 8η0 οηθ ᾿ᾶττη,᾽ 1[Π6 γογῸ5 ὠφελεῖν, βλάπτειν, 

αῃὰ οὐδογα ἴα τυ μοι {6 ἰάδα οἵ ἀσίηρ' 15 ἱτηρ! θά, ἰακο, θαβίἀοβ {1Π|0 
ἀσουπαιίνο οὐ (6 ρούβοῃ, ποίου δοσιβαίνο πουΐοῦ ρίυγαὶ οὗ δα 
αὐϊοοιίνο, τνμόγο {πὸ ΕΠ δὲν Ἰδησυδρο δι ΙΟΥ̓Β {Π|6Ὸ δά νΟΥῸΒ πισγέν 

φβέγῳν, ἕο. (Μαιιλία, ὁ 41δ, Οὐκ. 3.) 

4.63. 

ἐμοὶ μὲν δή. ΜΥΒοπ δή ΤΟἸϊοννΒ μέν, ἰξ ταίδγβ ἰὸ βοιποιίμίην ἈΓΟΥ 
ΟὈΒΙ͂Ὺ πιοπιίοποά, ἀπά τοῖν ὕ6 τοπδοτοὰ “ {Π6η,"" “ ἸΒοτοίογο," “ 86- 

οοτάϊηρ!γ." (Μαιλία, ᾧ 003.) Ὑμο δέ οἴαυδο ἰ5. οζηἱ το, τυ δον 

αν 6 οχρίαίποά τὺ: “Τὸ τῦο, ᾿ποτοίογο, 6 βοσπιοὰ, ἄσ., δαὶ 

ἴο ποῦ μετίδρα οἰμογυνίβο.". --καὶ κατὰ τοὺς νόμους, κι τ. Δ. “Απὰ 
Ὁ οὔ "γοτο ἴο σοπδίδοτ {π7 δυδύσοι τυ τ γοίογοησο τὸ τπ6 οχί δι ης 
ἄνπ."---κατὰ γὰρ τοὺς νόμους. "“ ῬΌΥ, ἀσσοτγάϊηρ ἴο {πὸ ἴαννβ."".- 

φανερὸς γένηται. "ΒΘ ΟΡΟΏΪΥ σδυρλ." ΓΑΤΟΓΙΥ, “ΠΙΔῪ ανο ὕ0- 

σοί πιπηΐ οι .""..-. λωποδντῶν. " Βισα! η μαπτηδηιβ." Το νοτὺ 

λωποδυτέω ἵκ ργορονν πρρ]σοθϊο τὸ {πὸ πιο! ηρ οὐ τὸ μαπησηῖ οὔ 
υαιίνοτα ἴγζοιτι εἶνο εἰνογίνν οὐ ρυδ!ο θαι ον. [ἢ ἃ πιοτὸ μύπογαὶ βοσϑο, 
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ΒΟΥΘΥΘΥ, ἰζ τοίδυβ ἕο [η6 ορϑσδίϊοηβ οὗ {μῖθυεβ ἀπᾶ Ηρ νγαστηθῃ οὗ 

311 οἰαββεβ. ΤῊῺΘ ΟΠἸΌΠΟΘ τγὰβ ΡῈ] ]5η6 4 νυ ἀθαίῃ 1 1η6 ἀγίίοθϑ 

ΒίοΙΘη ΟΥ [ΚΘ ὍΘΙ οὗ 1ῃ6 σα]ὰ6 οὗ θη ἀγαοῆτηθ. (Μεϊεν υσιὰ 

ϑολδηι., Αἰξ. Ῥτοῦ., 111... 1, Ὁ. 229, 859, 5εφ4ᾳ.)--- τούτοις. “ἘῸΥ ἴΠ650 

ΟΠ παθΥ5." ΤῊΘ ΡΥΟΠΟῸΠ 15 ΠΘΙΘ ἴῃ ἴΠ6 Ρ]Ό͵ΑΙ, δου 1Π6 ΘΟ] Θοῦ- 

ἶνγ6 τις, Ὀθοᾶ.56 ἃ Ὑν016 01455 οἵ ΟΠ ΠΟΥ 5 ἃ16 τοίθισοα ἰο. (αίΐίλῖα,. 

ᾧ 4834.)---φν πάντων. ““ ΕἼΟΙΩ 811 ΨΏΪΟῊ ΟΠ ΠΟΘ5.᾽"" 

6 68. 

αλλὰ μήν. Οοιηρατχθοὶ.»1, 10.--οσυμθάντος. ““Ἡδνὶπῃρ τοβυϊίθα.".- 

προδοσίας. “ΟΥ̓ ἰγραᾶβοῃ.᾽ ---οὐδὲ μήν. ΟὈΙΏΡΆΓΙΘ 1., 2, 8.---ἰδίᾳ γε. 

(Τὴ ἃ ρυϊγαΐθ οδραοιίν.".---οὔτε κακοῖς περιέθαλεν. ““ΟΥ̓́ΪΠΥΟΙΥΘ ὨΪΠῚ 

ἴῃ 6Υ115." ΟὈΠΊρΡαΓ͵Θ 17)επιοδίϊι., ἀ6 Καϊ5. 1,66.» Ῥ- 210, 9: τὸν φανερόν 

τι ποιῆσαι βουληθέντα .. .. τηλικαύτῃ καὶ τοιαύτῃ συμφορᾷ περιθάλ, 

λειν. 14. ο. Τίπιοοτ.γ Ρ. 140, 22 : τοιοῦτόν γ᾽ ὄντα καὶ οὕτως αἰσχροῖς 

ὐνείδεσι περιθάλλοντα ἐκεῖνον.---ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰτίαν, κ. τ. Δ. “ΝΑΥ, ΒΘ 

ΠΘΥ͂ΘΙ ΘΥ̓́ΘΠ νγἃ5 ΟΠαΥσΟα ὙΠ ΔΩΥ ΟἿΘ οὗ [Π6 δοῖίβ μαΐ πᾶν θθθῃ 

τηθηίϊοπϑα." 

ὁ 604. 

πῶς οὗν ἔνοχος ἂν εἴη τῇ γραφῇ ; “ονν, ἴῃθη, σου] ΒΘ 86 114016 ἴο 

{η6 ἱπαϊοίτησηΐ (Ὀτουρ}ΐ ἀραϊπϑί ᾿ϊτη) 1. --ὃς ἀντὶ μέν. ΔΙ͂ΘΥ δὴ ἴπ- 

ἰριτορσαῖίν οἰαυ56, [Π6 Τϑ]αΐῖν  ῬΡΥΌΠΟῸΠ ἰβ οἴθη ρμὰΐ [ῸΓ 1ῃ6 ἀθιηοη- 

βίγαϊίγϑ οὗτος, ΟΥὙ οὗτος γάρ. (Καλπεν, ᾧ 884, .7ε1..) Απὰ Βοιηθίϊπηθ5 

σιπουὰΐ ἃ ργθοθαϊηρσ ἱπίθυσορσδίίοη, ἃ5 ἴῃ 1ἰϊϊ.,) ὅ, 11. ὙΥΠῈ 1π6 Ρᾶῖ- 

1016 γέ 10 θΘΟΟΠΊΘ5 ΠΊΟΤΘ ΘΙΏΡαΐΐθ. (ΟὈΟΠΊΡΑΓΙΘ 11.» ὅ, 10.---γέγραπτο. 

ΤῊΪ5 15. ΒΟΥ ΠΟΙ Δ ΠΠ 5 τϑδάϊηρ, [ΤΌΤ] 9Π6 οὗ {π6 θθβϑύ Μ55., ἴῃ ρΙδοθ 

οἵ [6 σογημηοη Ἰοοίΐοη ἐγέγραπτο. Οταβμοῖ, οἰϊθα ὈΥ ΚΉΠΟΥ, μᾶ5 

Βα ΒΙΔΟΙΟΥΠ Ῥτουθα, {πΠαὺ 1ῃη6 βθοοπα Οὐ βυ]αῦϊο δαρστηθηΐ οὗ 16 

ΡΙαροτγίδοϊς 15 οἴζθη οχαϊ 64, ποῦ ΟὨἹΥ ὈΥ͂ 1η68 Ρορδίβ, Ὀὰϊ 450 ὈΥ͂ ὑσοβ 

ὙΥΤΙΓΘΥΒ, ΤΟΥ 1η6 5αΚ οἵ δ ρμῃΟηΥ, ΠΘΠ, ἴῃ ἴΠ6 οᾶ586 οΟὗἁ ΒΙΤΏΡ]6 ὙΘΥῸ5, 

ἃ ὙΟΥΡΟΙ ΡΥΘΟ 65 συ ]οἢ οαῃ ποῖ 6 ΕἸϊ464 ; ἃπὰ ΠΘη, ἴῃ {6 οᾶ56 

οἵ σομηροιπα Ο0Π68, [Π6 ΡΥΘΡΟΒιτοη ἢ ν ΒΙΟἢ ΤΠΘΥ ἃτ σοιηρουηάρα 

ΘΠ65 ἴπ ἃ γόνγῈ]. (Καλπεσ, αὐ ἰοο. δ ϊαίελι., ᾧ 1θδ.).---φανερὸς ἦν ϑερ- 

απεύων. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΘ 1.,1, 2.---ἠτιᾶτο. Ασοογάϊηρ ἴο ΠΟΘΙ, γέγραπτο 

ΤΟίδιβ ἴὸ νυν ῃαΐ νγὰβ βίαϊθα ἴπ [η6 υυυϊτίθη ἱπαϊοίπηθπέ, ἀηα ἠτεᾶτο ἴοὸ 
186 {πὴ6 ΒΘ η {Π6 νουθὰ] δοουβαίϊοη νγὰ8 τηδᾶθ, οἡ ν ]Οἢ 106 υντὶΐ- 

ἴΘ ἢ Οη6 νγὰβ Τοηἀθα. ΤῊ ἀἰδεϊποίϊοη, ΠΟΎΥΘΥΘΙ, 4065 ποῖ ἈΡΡΘΔΥ ἴο 
6 ἃ 6η80]6 ΟΠ6. 

τούτων μὲν παύων. ὙοΙῸΒ 5 ση νης “10 οδυ56 ἴο 668856,᾽ ““ἴο 

6856," ἄσ., ΒΌΟΝ ἃ5 παύω, παύομαι, λήγω, ἃτο οοπδίχαρα ὙΥἱἢ ἃ σης 

εἶν. (Μαιιλῖα, ᾧ 858.)---τῆς δὲ καλλίστης, κι τ. Δ. ὙΘΙΌΒ 5 σηϊν 
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περ “ἴο ἀοβίγθ," “"ἴο Ἰοπρ δου," [8 Κ6 ἃ σεϑηϊίνο οἵ ἐμαὶ νθ πο 1}}0 
ἀεβῖγθ ατίβοβ. (Καλπεγ, ᾧ 498, .7ε1{.}.---εὖ οἰκοῦσι. ““Μρη τορυ]αῖθ 
Ὑγ6}}.᾽". -προτρέπων. ΟὈΙΏΡΑΙΘ ἱ., 7, 1 ; ἰἰ., 1,1; "]., 3, 156. ΤῈ6 

πα άϊο ἔστη ΟΟΟΌΓΒ ἰπ (Π|6 Β81Π6 5656 ἴῃ ]., 2, 32 ; ἰϊ., 3, 12; ἢἰ]., 8, 

8. ἄσ. Οοιηρᾶτγο λαξλϊα, ᾧ 490, 497.---τῇ πόλει. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ 1ἱ.,1, 1. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΠΙ. 

41. 
ὡς δὲ δή, κι τ. Δ. “«Ἐυϊ πον, ἱπάδοα, ἢ6 4130 βθοπηθὰ ἴο πηθ,᾿" ἄσ. 

Ὗ 8 πᾶν βθοη {πδὶ ϑοοσγαίθβ ἀϊὰ ποῖ ἰπΌγΘ 8 ΡΌΡΙ5; νγ6 ἅτ6 ΠΟῪ 

ἴο δοηβίάδου ὙΠΟ ΠΥ μ6 ἀἰὰ ποῖ στϑαι]Υ Ὀσποῆξ 1Π6 πη. Ηδποθ καὶ 
ΤΟΙΌΓΒ ποτα ἴ0 ἃ βυρργοββοὰ οἴδυβο, “ΠΟῪ Ἠἢ6 ποῖ ΟΠΪΥῪ ἀϊὰ ποῖ 6ΟΥ- 
τυρὶ," μέ αἰἷεο, ἄο.--τὰ μέν ..... τὰ δέ. “««ῬΡΑΤΕΥ.... . ΡΑΠ]γ.".- 

ἔργῳ. “ΒΥ ΘΧλιηρ]ο."".--- δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν. ἘῸΤ δεικνύων οἷος 

αὐτὸς ἦν.---ιαλεγόμενος. “ΒΥ 8 ἀἰΒΟΟΌΓΒΟΒ.᾽" ---ὁἈπόσα ἂν διαμνημον- 

εὖσω. “ΑΒ ΤἸΒΗΥ͂ 88 1 ΤΠΔΥῪ δΥΘ ΠΟΙ ἴῃ ΤΟΠΠΘΙΠΌΤΔΠΟΘ.᾽") ΟὈΒΘΟΙΥΘ 

τ0δὲ διαμνημονεύσω ἰΒ ποὶ {Π|6 ζαίατο, θαϊ 1Π|6 δογίβι Β ) αποίῖνο.---τὰ 
μὲν τοίνυν πρὸς τοὺς ϑεούς. ““ΤῊΘ τΐϊησβ (ἤθη ἀρροτγίαϊηίηρσ ἴο 1ῃ6 
Βοΐβ.".--ἧπερ ἡ Πυθία ὑποκρίνεται. “Τὴ (Π6 ὙΥΔΥ ἰπ σα (6 ῬΥ- 

τποπ655 ΔΠΒΌΨΟΙΒ ὑπίο {ΠἸ056,᾽" ἄοσ., ἱ. ε., ἰπ 1:6 ὙΥΔΥ νυ δ τη6 Ῥγ- 

"ΠἸΟΠΟΒ5 τησηι0η5 ἴῃ ΠΟΥ ΔΏΒΥΓΟΙΒ, ἄς. Εἰρης Μ55. δηὰ 106 ΘΑ͂ 

οὐϊείοππ μᾶνϑ ὑποκρίνεται, ἃΒ 6 ΠΟΤ σίνο ᾿ξ, ΤῊΘ τηοάογη οἀϊίοηΒ, 
οὐ ἴ86 ΟΥΠΟΙ απ, αν ἀποκρίνεται. ΚΟΝΠΟΥ 88 ὑγουρις ὕὑδοὶς 

ὑποκρίνεται, ΜΥΒΟΝ ἰδ ἀβοά ἴῃ {}18 Β6η56 ποῖ ΟΠ]Υ͂ ὉΥ {Π|0 Ιοηΐο υτίϊ- 

[ΟΥΒ (ὅ5, (γ ὄχδιηρῖο, Ἡδγοάοιίαβ, ἱ., 78, 91, ἄο.), θαϊ 4180 ἰὴ ΤἈσπον ἀ- 

ἴάδα, νἱΐ., 44, ὅ.---προγόνων ϑεραπείας. ““ΤῊΘ ἸἩνΟΥΒΕΪρ ΟΥ̓ Δποοβίουβ." 

- ἢ τε γὰρ Πυθία, κ. τ. Δ. “Ἐὸτγ θοιἢ {6 ῬυΓΠΟΠΘΒΒ ΔΠΒΊΨΟΓΒ, {Ππὸῶϊ 

τῆδη, {ΠΟῪ δοῖ (οη {π|6850 οσσαδίοῃβ) ἰπ σοπίοχτη ἐν τυ ἢ {Π|6 ἰλὺν οὗ 
{πη δίαίθ, υνἢ}} δοὶ υνῖτἣν ρίοιν." Οὔβογνο πόσο (16 ρου αΓ τοῦ οἵ 
ἀναιρέω, ῬΤΟΡΟΙ͂Υ “το ἑαζε ὧν ἃ πιδίίου, δηὰ σίρε ἀπ ἀπσιδεῦ ἴποτθ. 
ΘὩ," πὰ υδύλιην βαί ἃ ἰπ 18 δοηδοὸ οὐ ὀγδοΐοβ. 

οὕτως καί. “1 {18 ΨΥ δἷβο." ΤΊ ἰβ {π0 τοδάϊηρ οἵ Βοιπθ- 

τῆδηῃ, ἴγοπιὶ βου γα! Μ55, δορὰ σαν οὐϊιίοηβ, δπὰ ἰ5 δἀορίοα αἰβὸ ὃν 

Καμηοτ, Το σοιηγιοη ἰσχί 85 οὕτω καί, 0: {πὸ Αἰτΐσ νυτίιουβ Ὁ80 
αὕτως σνδη θαίοτο ἃ σοπβοπδηΐ υΠ6η δια ρίνα 5.85 ἰβ τοηαυίϊγοά, (Καλπεν, 

αὐ ἰοε.)---παρήνει. ΒΌΡΡΙΥ οὕτω ποιεῖν.---ἄλλως πως. “ἸῺ ΔΠῪ ΟἸΒΟΥ 
Ψγ.".---περιέργους καὶ ματαίους. “ ΟΥ̓ΟΤ-ΌΟΒΥ δἀηὰ νναδιίηρ (ποίτ 

Ἰαίνοτ," 

42. 

καὶ εὔγετο δέ, κ΄ τ. Δ. “ῬαΤΙΝοτηογο, αἷνο, 6 ὑγαγοά υπίο {0 
βού κἰπυρὶν ἰὸ σίνο (ὑπο εἶπ} εἶν εν σαι ἰσότο σοοῦ, δίποῦ ᾿δ 
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ἐπουρθξ (μα [Π6 σοᾶβ Κηθνν Ὀθβί γῆαΐ Κὶ παβ οὗ {πη 5 ἃ76 σοοῦ,᾽ ἡ. ε.» 

ὯΤΘ 108] Ὀ] ββίησβ. ὙΠ τορσατγὰ ἴο 1Π6 σοΙηθ! παΐίοη καὶ δέ, ΘΟΙΏΡΑΤΘ 

ἔν 1, 9. ΟΌΒΟΙΥΘ, ἴοο, {Π6 οι ρ]ουτηθηΐ οὗ ὡς ὙΥ]Ὲ 1[η6 δοουδαίνθ 

ΔΌΒΟΙυΐΘ, 85 ἱπα]οαῦ ηρ ἃ Υθάβοῃ δχίβίϊησ ἴῃ 1Π6 τηϊηᾶ οὗ ἃποίμοσ. 

ΟὐΟΙΏΡΑΙΘ ποίθ οἡ 1., 2, 90.---ῶλπλῶς τἀγαθὰ διδόναι. Α5 τοραγάβ [6 

ΘΟΟΓΑΙΙΟ ργθοθρύ ΠΘΥΘ Ἰηγοϊνϑᾶ, σοηβα] Ῥ]αΐο, Αἰοῖδ., 11., α. 9, ΨΏΘΙΘ 

816 Τοη {Π6 [ὉΠ] ΟΡ 7 6}} Κπονγη ἂπα ὈΘδα ΠΥ - ΘΧΡΙΟΒΒΘα 11Π65 : 

Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσθλὰ καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτοις 

ἜΑμμι δίδου, τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν. 

οὐδὲν διάφορον εὔχεσθαι, κ. τ. Δ. ““ ῬΥΤαγΘά [ὉΓ ποίμίησ αἰ ἴδτοπὶ 
{Πδη 1 {ΠΥ 5ῃου]α ΡΥΔΥ͂ ΓῸΥ ἃ σαι] ηρ Πα ϊτ,᾽ ἄτο., ὁ. 6.,) ρΡγαυϑᾶ ἃ5 

ἘΠΙΘΑΒΟΠΔΟΙΥ͂ ἃ5 ἰ{ [ΠΘΥ ΒΠΟ]α ΡΥΔΥ͂ [ῸΥ 5ΌΘΟΘΒΒ ἴῃ ἃ σδΙηθ] ηνσ ΔΗ͂Τ, 

ἄχ ο.---φ,Ψανερῶς ἀδήλων ὅπως ἀποθήσοιτο. ““ΜΑΠΙ͂ΒΠΥ ἀπορτγίαϊη ἴῃ 

ν]Παΐ ὙνΑΥ ΠΟΥ νου ]α Ὀ6 ΠΚΘΙΥ ἴο γΘ5]1.᾽) ΟΟΙΏΡΆΓΙΘ 1., 1, 6. 

Ὁ 9. 

ϑυσίας δὲ ϑύων, κ. τ. Δ. “1π ΟΠδΤΪΠ σ᾽ ὉΡ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ͂, ὨΌΤΩΡ]6 586- 

Υ]ῆ 65 ΤΤΌΤ ΠΌΙΩΌ]Θ ΓΘ ΔΠη5,᾽" 1. ε.,) ἃπΠἃ ΜΉΘ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ἔγτοτη ὮΪ5 μυτη- 

Ὀ16 τηθδη8 Π6 οἤδσθα ὉΡ ὨΌΤΏΌ]6 βου ῆσθβ. "ΓΘ ΤῊΘΔΠ5 ΟΥ̓́ΤΠΔΙΘΙΪΔΑΪ, 

ὈΥ ΟΥ Ά ΠΙΌΤΩ ὙγῃΪΟἢ. ΔΠΥ {Πϊησ 15 ἀ0Π6 ΟΥ ΠηΔ6, 15 Οἵζθη Θχργθββθᾶ ἴῃ 

ατϑοκ, Υ {Π6 58Κ6 οὗ συθαΐίθυ ἀἰβιϊποΐπθββ, ὈΥ ἀπό ἂπᾶ ἃ σϑῃϊενθ. 

ΟὐΟΙΏΡΆΓΘ ἰ., 2, 14.---οαὐδὲν μειαῦσθαι. ““ΤἼηαΓ ΗΘ νγὰβ ἴῃ ΠῸ τϑβρϑοξ 

ἸΠΓΟΥΟΥ ἴο." Ὑοτὴ5 ἀογὶνθα ἤτοΠπη σοΙηραταίν 5 16 σοηβίγαθα τυ ἢ 

ἃ σΘηΪν6, ἃ5 ΠΟΤ, τῶν ϑυόντων. (]αίέλία, ὁ 851.)---οὗτε γὰρ τοῖς 

ϑεοῖς, κι τ. Δ. “ἘῸΓ Π6 Βαϊ {παᾶΐ 10 ψγου]α ΠΟΙ ΠΘΥ θ6 ὈΘοοτΙηϊηρ ἴῃ 

(Π6 κοὐ {{{Π6Υ ἴοοῖς ἀο] σις," ἄο. Του ν, ““1Πδὲ 18 νγοῦἹα πο ΠΟΥ 

ἰιᾶγο 1561 ὈΘΘΟΙΆΪΠΡΙΥ ΤῸΥ 1Π6 σοάβ," ἄσ. ΤΠ6 Ῥδγ 16 ἄν 15 οχηϊ- 

ἰ6ἃ Ποτθ Ὀθίοσο ἴΠ6 ἱπῆπ!ἶνο ἔχειν. [ἢ 5 Ο᾽. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 8ἃ5 ἱπᾶϊ- 

“αἴο ῥγορυίθίν, ἀν, ποοθββιν, ζο., {πα΄ 15, ἴῃ οἸαιβθ5 ὑγΠΘΥΘ καλῶς 

εἶχε, ἔδει, χρῆν, ὅζο., ἃΥ6 ΘΙΠΡΙΟΥΘΩ͂, 1 δοοογᾶθα νυ] 1η6 σοπίυβ οὗ 

ι[π6 αὐθοκβ ἃ5 Ὑ611 ἂἃ5 1αἴϊηβ ἴο σθργθβθηΐ {πᾶΐ νΒΊΟἢ νγὰ5 ὈΘοοΙη- 

ἴῃ, ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ, ζο., ἃ5. ὈΠΟΟΠαΙΠΙΟΠΑΙ]Υ͂ ἔτι, 115 ποῦ μαρροπίηρ θ6- 

ἱπρ ΡΑΥ Δ] Καρί ουὖΐ οὗ βῖσῃξ. (Καληπεν, ᾧ 858, 8, .7ε1.) 

ἂν εἶναι μᾶλλον κεχαρισμένα. ““ΔΥου]α θ6 τῆοῦΘ δοσορίδ016."" ---οὔτ᾽ 

ἂν τοῖς ἀνθρώποις, κ. τ. Δ. ΚΌΠΟΥ {Π|πκ5 {Παΐ ἄν πιῖσῃξ 4150 αν 
ὕδοη οἰ θα μοτΘ. Τύ ΒΘΟΠΊΒ, ΠΟΥΘΥΘΥ, ἴο 06 τοαυϊγοα ὈΥ 16 σοη- 

ἰοχῦ; “ΠΟΥ σγουὰ 10 ἐπ αἰΐ ΠἰΚεϊϊποοά Ὀ6," ἄο. ΤῊΘ ἰᾶθα ἱπίοπαρα 

ἴ0 θ6 σομγογοα ὈΥ 1πΠ6 ὙΥΠΟ]6 ΟἸαι156. 15. ΒΙΠΊΡΙΥ͂ (15, {παι {Γ1Π6 σοῦβ 

146 τηοτο ἀο] σὲ ἴῃ {πΠ6 Οἤδτίη 5 οὔ {πὸ Ὀαα {πΠᾶπ τΠ056 οὔΠ6 σοοᾶ, 

{πὸ Ῥοοοηθβ ππίο {Π6 σοοᾶ ποί γνουί Ἰοδαϊηνσ, βίποο {π6 δᾶ, ἰπ {πᾶὶ 

Ῥυθηΐ, ὙΥ}}} Ὀ6 {π᾿ τϑοὶρίθηίβ οἵ ἃ}} {πὸ τῆοτο ἱτηροτίαηϊ ΤΥ ΟΥΒ οἵ {Ππ0 
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ξοάβ.---τοῦ ἔπους τούτου. “ΟΥ̓ (Πΐ5 γ6Υ56." ΤῊΘ γ6γβ6 ἰμαΐ {0]1οὐν5 
ἰβ ἰάκοη ἔγοτι ἴμ6 Ὑ οσΚΒ ἀπὰ ΠΔγ85 οἵ Ηεβίοἀ (υ. 336).---κὰδ δύναμιν 

δ' ἔρδειν, κι τ. Δ. “ΟΠΘΓ Ὃρ 5Βδουγῆσθ 8, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, ἴο {{|6 ἱπηπηοτίδὶ 

εοάβ, δοοογάϊηρ ἴο ὙΟΌΓ Δ0}Π|ν." ὙΤΠδ ἰπδηϊῖνα 8 ἤΘΤΘ υβοὰ ἴοι 

(6 ἱπηρογαῖΐνε, 85 ἴβ Ἰγοα  Θ ΠΟΥ (Π6 σοᾶ56 τι τη6 ροοίβ. ΤῊΪΐβ 8 

ΡΓΟΌΒΟΙΥ ἃ τοιηπδηΐ οὗ ({π6 δποϊθηϊ βἰτηρ! ον οὗ 1η6 Ἰδηρσύασο, 1η6 
δοιίου τοφυίγοά θείηρ οχργοββθὰ ὈῪ πηθδηβ οὗ [6 νϑτὺ ἰᾷκοη αῦβο- 
Ἰαϊοῖν. (Μαιλία, ᾧ 846.) ϑότηθ, μουγθύοσ, οχρί δίῃ ᾿ξ Ὀ. βυρροβίηρ 

ἴ86 ἱπδηϊείνο ἴο ἀδροπὰ οἢ ἃ νετὺ οἵ “ ὑἱἀἀΐηρ,᾽ “ ἀἰγθοίίησ,᾽" ἄσ., ἴῃ 

{86 πιίπ οὐ τη βρεᾶκοσ. (Καλπεγ, ᾧ 671, .7ε1..) Οὔβογνα ἐμδὶ κάδ 

5 Ἐρίὶς ἴογ κατά.---καὶ πρὸς φίλους δέ, κι τ. Δ. “Απὰ 6 Βαϊὰ {πὲ 
{πὸ ἀοίηρ δοοογάϊηρς ἴο0 οπΘ᾽ 8 Δ γ᾽ ν᾽ 88 δῃ Θχοϑὶ]θηὶ οχμογίβιίοη 

85 τορατόοα {τη 8, αηὰ {π086 σοπηθοῖοα ἩΥ]ἢ 5 ὉΥ 186 {165 οἵ Πο5- 

Ρἰϊαίν, δηὰ 85 τοραγδα ἰδ6 τοσυϊδιίοη οἵ [Π}6 τοβϑὲ οὔ {{{8," ἃ. ε., δηὰ 

85 τοραγάσα {π6 οἵμποῦ γοϊδιίοηβ οἵ 6. ὙΠ6 οχργαββίοη τὴν κὰδ δύ- 
ναμὲν ἔρδειν ἰδ ἴοτ τὸ κὰδ δύνομιν ἔρδειν, ἴ)}6 ἀτγιῖσ]6 θοίηρ αἰἰγαοιοὰ 
ἱπίο ("6 σοηάογ οἵ παραίνεσιν. (ΟΟΙΏρΑΥΘ δαξιλία, ᾧ 380, δηὰ Καλ- 

πετ, ᾧ 4571, 3, «71εἰ. 

ὁ 4. 

εἰ δέ τι δόξειεν, κ- τι. “Βυΐ, ΠΘΠΘΥΘΥ ΔΩΥ (πΐηρ ἀρροατοὰ ἴὸ 
εὲπι το ὃ6 ἰπιίπιαιοὰ ἔγοτὰ 186 σοάβ, "δ σουϊὰ 1655 ὃ6 ρογβυδάθα, ἄσ,, 
1885 ἰΓ Ὅπ6 ὑγότο ἴο Ββιγίνο ἴὸ ρογβυδάθ Ηΐτη," ἄς. Οὔβοσγνθ πόσο [}}6 

οπιρίογπιδηΐ οἵ 156 ορίδιίνο ἴῃ 1Π6 ῥγοίδβίβ υυῖ ἢ εἰ, τὸ ἀδποίθ δὴ 

εἰδοδιίιο {τοφυδηον οἵ δοιίοη. (Καλπεγ, ὁ 8δδ, β., «7εἴ7.)--- παρὰ τὰ 
σημαινόμενα. Οὔδοτνο ΒογΘ {Π6 τηθδηΐης οἵ παρά νΥἱῖιἢ 1ἢ6 δοουβᾶ- 
εἶνο, 5 ἰηἀἰοαιίηρ “ ἀφαίηδι,᾽" “' ΘΟΠΙΓΔΓΥ ἴο,᾽" ἄο., δηὰ δοίης ἀἰ ΓΘ ΟΕ 
Ὀρροδβοά ἴὸ κατά υυἱιδ 106 58Π|6 σᾶ86.---ἀντὶ βλέποντος καὶ εἰδότος. 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτήν. ---καὶ τῶν ἄλλων δὲ μωρίαν κατηγόρει. “ Αῃὰ ΒΘ οπαγγοὰ 

ΤΟΣ ἀραίηδε {})6 ταδὶ οὐ πηδη," ἰ. ἐς.) ἢ6 οσηδυτγοὰ {{π|0 ΓΟἹ]Υ οἵ οἴθοτβ. 

- παρὰ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν, κ. τ. Δ. ὙΤοτο ἰΒ ἃ δροοίο5 οἵ κακοφωνία 
μέτα, ἃ5 Ἡοτῦδὶ τειηδτκα, ὈῪ πο τησδηβ ἰη γοσυσηϊ ἀηοης (6 Οτροκ 
ὑὐτίστα. ΤῸ ἰθσα ἱπισηδοά ἰὸ ὕ6 σοηνογοά, μοννδνου, ἰ5 θοστουνοὰ 

ἤγοσιν {8 δατὶν ἱγτίο ροοὶ ΤὈγουδ, 85 τοίοσγοά ἰὼ Ὁ Ρίδίο, Ῥλαάν., 

942, Ο..: καί πὼς ἐδυςωπούμην κατ' "Ιδυκον μή τι παρὰ ϑεοῖς ἀμπλακὼν 

τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω. (Οοπηρᾶτο  μλπά, αἀ Τίπι., “τ... 
90.)..--φυλαττόμενοι τὴν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἀδοξίαν. ““ Οὐυδτάϊηρς 

ἀροΐποι ΠῚ τορυΐο ὑγείαν αἰνοῖτ (ΟΠ ον τηθη,"" ἡ, ε., 1οδὲ {ΠΟῪ τπησοῖ νι 
{ἰνὸ ἀοτίδίνο βῆδοτ οὔ τηδηκίπά.".--πρὸς τὴν παρὰ τῶν θεῶν συμόου- 
λίαν. “16 σοιηρατίδου νι} (π6 σουηβοὶ τοοοίνο ἤγοιν 180 ρούπ," 

ἑ. «., αἴνοπ δεΐπι ἵγοπι ὦ δἰ φῦ, ἂν ὁ {Ἐπουρδέ, ὉῪ μία βο- σα] 
βεῦιυ. 

Ι 
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ᾧ ὅ. 

διαίτῃ δε, κι τ. Δ. ὙΠΟΙΘ ἀρρθαῖβ ἴο Ὀ6 ἃ νγαηΐ οἵ σοπηθοίίοη 68. 

ἔνγθθη 1ῃ15 βϑοίίοη δῃᾶ [Π6 Ῥσθυῖοιβ οη6 ; 1Πη6 ἐγαπβι οη ΤΓΟΙῺ ΡΙΘΙΥ͂ 

ἰονγαγὰ {Π6 σοᾶβ ἴο δυϑυυ- αν 1186 ἀρρθαῦβ Βασβ. ΚΟΠΠΟΥ ἐπ πΚ5 

1ῃαὐ ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΠαΐΌΓΑΙΠΥ͂ Ρᾶ5565 ΤτῸΠῚ 1Π6 ἀυΐ165 οἵ τηθη ἑονγαγὰ [86 

ἀδιέν το {πο ὶΓ ἀυΐ65 ἰονναγὰ {6 1 {6]]ονν-ΠΊ6Η. ---ἐπαΐίδευσε. “ΗΘ 

ἱγαϊπϑα."" --εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη. ““ ΤΠ]655 ΤΟΥ͂Θ ὙΘΓΙΘ 5ΒΟΙη6 αϊνίπο 

ἱπί συ ΓΘ Π66,᾽ ἡ. 6.7). ἍΠΙ655. ΒΟΙΏΘ ΟὈβίδο]θ ΟῚ ορροβθὰ ἴτοτη οἱ 

Βϊρῃ. Μῶὸοτθ 1ἰ[ ΎΑ ] Υ, “’ ἈΠ]655 ἴΠ6ΥΘ ὑγΟΥΘ βοιπθίῃϊηρ Ῥγοσθϑαϊης 

ἔγοῖὴ 1ῃ6 ἀοΙίγ." --τοσαύτης δαπάνης. “80 ΤΟΝ ΤΠΟΠΟΥ"" (45 νγουᾶ 

Β8Πο6 ἴο ΘΔ 500} ἃ {8 ἃ5 {παΐ οἵ ϑοογαΐθβϑ). ΟΌΒΟΥυΘ ἰμαΐ δαπάνη 

[85 ΠΟΥ {Π|6 β σῃϊβοδίϊοη οἵἁ “" ΤΩΟΠΘΥ͂ [ῸΥ Βροπάϊηρ." --οὕτως ἂν ὀλίγα 

ἐργάζοιτο. ““ Οου]ὰ οθίαϊη 50 1{{{|6 ὈῪ ὨΪ5 ΙΔ θ0Υ." ΟὈΒουγΘ ΠΘΥΘ 1Π6 

ΡΘΟΟ]ΪΑΥ ἴΌΤοΘ οἵ ἐργάζεσθαι, ““ἴο ΘΆΤη ὈΥ͂ ΟΠΘ᾽5 ΘΧΘΤΙΕΟΠΒ,᾽ ἀπ σοϊη- 

ΡῬᾶτθ Πετγοῖᾶ., '., 384, ἐργασάμενον δὲ γρήματα μεγάλα.---ἐχρῆτο. “ΗΘ 

οοπβυχηθᾷ.᾽.--ὀδέως. ““ὙΥΠ ΡΙΘαβατγο,᾽" ἡ. 6., νυ ἢ δὴ ἀρροίϊξβ.----ἐπὲ 

τούτῳ. ““ἘῸΓ {Π15,᾽᾿ ὁ. 6., 1παὉ 6 τηϊσηΐ θαῦ νυ] ἢ ἀπ ἀρροίϊθ. Ὁ η- 

ἀοτῇ γϑαᾶβ ἐπὶ τοῦτον, ἱ. 6., σῖτον.---ὔψον αὐτῷ εἶναι. ““ ϑοΊγνθᾷ 85 ἃ 

ΤΘ]Βἢ. ΤΟΥ Βίτη." ΔΑπΥ [Πϊησ δαΐθη ἢ Ὀτθαᾶ νγὰ5 οα]]δὰ ὄψον, ἃπᾶ 

δύθη νυ πουὰΐ Ὀγθαᾶ, ἃ5 Π65ῃ-τηθαΐ, ἤβῃ, ἄο., ἀπ ἤθῆο6 δΥΘΥΥ βοΐ 

Οὗ Τηοτθ ἀο]ἰοαΐα ἰοοά, βαιοθβ, σοηαϊτηθηΐβ, ἄο. ΟΟΙΏΡΑΥΘ Οἴδσετο, 

Τιιδο. 1)18}..γ0.», 84,.97: ““ οογαΐεπι ζεγιιπὲ, φιιηι πἰδφιια αὐ τεϑρεγμηι 

οοπίοπίμ5 απιδιϊατεῖ, ψιιδιἐιηιιιε ε58εὲ εα 60, φατε τὰ ξασετεί, τεδροπᾶ- 

1556, 86, 40 πιεῖτιι5 σαπατεῖ, ορδοπαγε απιδιίϊαπο 7}απιεηι."" 

6 6. 

εἰ δέ ποτε κληθεὶς ἐθελήσειεν, κ. τ. Δ. ΟὈἸΏΡΑΓΙΘ ὁ 4.---ὥςτε φυλάξα- 

σθαι, κι τ. Δ. ““ΝΝΆΠΙΟΙΥ, 50 ἃ5 ἴο συαγά ἀσαϊηβί 1ῃ6 θοΐηρσ ΠἸ]ο αθονο 

ΤηΘΑΒΌΓ͵Θ,᾽ 1. 6.γ) [6 Ὀαὶηρ βυγίοϊ θα. Α βἰγηρ] ἱπῆπιτῖνο, οὐ, νη αΐ 

18 ΤΟΥ͂Θ 1ΌΤΟΪΌΪΟ, δῇ ᾿ἰηβηϊ ν6 τυ ἢ ὥςτε, ἰ5 οἴη δἀᾶθᾶ, ἰο θχρίαΐῃ 

4 δηϊθοδάδηϊ ὑγοσᾶ, ΟΥ̓ ΟἸαιι56, ΠΟΘ δοουγαίο! Υ ἀπ {Ὰ}]}Υ. (71αἱ- 

ἐλῖα, ᾧ 531, Οὐδ. ἃ. Καΐπεν, ᾧ 669, .7ὲ1{.)---΄ὐπὲρ τὸν καιρόν. ΤῊΘ 

ἴθιτη καιρός 15 οἴϊθπ διηρὶογοᾶ ἴο ἀθποίθ 1ῃ6 τηθᾶβασθ οἵ ἃ ἰμίηρσ. 

Οομρατο «4γ2ε5., Ῥ1ι., 5,1: σίτων δ᾽ ὑπὲρ καιρὸν ἀπέχεσθαι ᾧετο χρῆ; 

ναι.---τὰ πείθοντα μὴ πεινῶντας ἐσθίειν. ““'ΤἼΏΟΒΟ νἱαη5 ὙΠ ]ΟὮ ΡΘΥ 

Βυδάθ Τηθη ἴο οδΐ θη ποΐ ΠυηΡτΥ."---τὰ λυμαινόμενα γαστέρας, 

κι τ. Δ. «ὙὙΒΪσἢ σταΐη βίοπηοῆβ, απὰ ποαᾶβ, απὰ τη 5." ΟΌβουνε 

ΠΘΥΘ 1Π6 δ ρ] ουτηθηΐ οὗ ἴΠ6 ΡΙαταὶ, 1η6 τοίθγθηοθ Ὀθὶπρ ἴ0 6 σᾶ86 

οὗ πιᾶπΥ ᾿πάϊν! 8158. (Καλπεγ, αὦ ἰος.} 

δὴ; 

ἐπισκώπτων. ““ἷῃ Ββρογίϊνθ τηοοὰ," ἱ. 4.. οοΌ]αυν. [υἰΈΘΥΆΪΙν, 

“ἠοΒιησ." -- καὶ τὴν Κύρκην ἧς ποιεῖν. ““ΤῆαΙ ΟἾτοῦ 4150 ᾿πᾶᾶο (πη 0 
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βυνγῖπο." ΑἸ!υδΐηρς ἴο τπ6 Ηοτηδτίς {2016 οὐ Οἰγοθ᾽β ἱ δηβίοστηϊ πα 
ἴδοβε το ἐδαβίθα αἵ Ποὺ 140 ᾽]6 ἱπίο ΔΙΌ βιυνίπθ. (Οά., χ., 230, 
ἐεῃῳ.) -- τοιούτοις πολλοῖς. “"ΜΜΊ τηδηῦ βυοὴ (ποθηϊῖν65),᾽" ἑ. ε.. 

εΐπρα νυ δίον. ρογβυδθ ι15, Ρ Θη ποὶ ΠΌΏΡΤΥ, ἴ0 δαί, ἄς.---ὑποθημο- 

πύνῃ. “ΒΥ {πὸ βυρροβιίοη." ὕ08868, δοσογάΐησ ἴο 1Π6 Ἰοσοπὰ, 

ν.5 ἸοτεΠοὰ ἀραϊηβι 16 δηοδαπίμηοηῖβ οἵ Οἴτοθ ὈΥ δὴ ποτ δ᾽] δὰ 
πιοίψ, ᾿νΠΐοἢ 6 τοσοϊν οᾶ [το ΜΟΓΟΌΓΥ ; θὰ: ΐ5. σοϊηρδηίοῃβ ὙΥ6ΤΘ 
σπδηχοῦ ἱπῖο βυνΐηε.---καὶ αὐτὸν ἐγκρατῆ ὄντα. “Απὰ δείηρ Ηἰπη56 
ὑπάογ {6 ἱπῆσδησο οἵ 56] -σοηίτγοὶ," ἑ. ε., δηά τὨγου σῇ ἢΐ5. οὐνὴ 56}}- 
γΓδβίγαίη!.---τὸ ὑπὲρ τὸν καιρόν, κι τ. Δ. Ἐτποδιΐ τοδὰβ τοῦ ἴῃ ρ'δοθ 

οἵ τό, αἴον Βιρόξριβ ἀπὰ οἵμοτβ. Α σαβὲι ονδῆσθ, ΠΟΌΥΟΥΘΥ; [ῸΓ 

{πο56 νετῦβ ἱπ Οὑοθῖκ ὙΠ ϊο ἢ ἀγῸ υβΌλ!ν σοηβίγυθα υυτἢ ἃ βἰπιρὶθ 

ἰπδηϊεῖνο, ἀγὸ βοπιοιίπιθβ Ἰοϊποὰ τ δὴ δοσυβδίϊνθ οὔ (ῃη6 δτιίοὶθ 

αὐ ἀπ ἰηδηίτῖνο. ΤῊΐβ σοπβιτυοσιίοη, 85. Ὀοίηρ διρμαιίς, ἰθ ὙΘΤΥ͂ 
οἴη υϑοὰ ἱπ δητποββ. (Καλπεγ, ὁ 670, .7ε. Οὐοτηρᾶγο ἱἰὶ., 6, 6 - 

ΝΜ διδιυ ἩΥΧΎ, 8. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ ἹΥ. 

4[Δ.ὕ 
τεκμαιρόμενοι. “ ἘΟΥΤΩΪΠΩ Τηδγδ σΟΠ͵ ΘΟ ΌΓΟΒ,᾽ ἑ. ἐ., ὕγοπὶ ΤΉΘΤΘ 

σοπδοίστο. Νοῖ Κηπουνίπε, Πα ΠΊΟΎ, 106 παίυτα οὗ 8 ἀοσίτί πο ἀπὰ 

βοῃεπισηίΐδ, δα: ΓΟγγηΐηρ ορίπίοβ ὕγοπ το τῸ σοπ͵ ΘοίΌΓΟ.---προτρέψ- 
σθαι μὲν. ... κράτιστον γεγονέναι. “Υ͂ᾺΒ ὙΟΤΥῪ ἱπῆυδηιία! ἰῃ 6χ- 
Βοπίπρ.".--προαγαγεῖν. “Τὸ ᾿εδὰ 1Π6 νῦν." ϑοσγαῖθβ νγ85 βΌρ.- 
Ροβοά, ὈῪ τὴ6 ρεγβοῦβ στο δἰ υδοᾶ 0, ΤΠΟΤΟΙΥ 10 πᾶν ὕδθη 8816 ἴὸ 
σχεῖτο ἴπ εἷα ΓΟ] Πονν ΓΒ ἃ ἴον οὐ υἱγίαθ, ὈὺΣ ποῖ ἴο βιουν 186 ραΐὰ ἴο 
ἴξ ρυδοισδ!!ν .---σκεψάμενοι . . .. δοκιμαζόντων. “Ἰοὺ τπδπὶ, ΔῸΥ 
μανίην σοππίθοτοά, ἄκο., ἀετοττηίηθ.᾽" Οὔβοτνο {παῖ δοκιμαζόντων ἰϑ 

{πο αρργονίαιοα (Ὅτι οὐἁὨ {πὸ ἱπηρογαιίνο ΓὉΓ δοκιμαζέτωσαν. ΤΊ 5 
ΒΟΙΠΗῖἕ σπροο"ν δά αἰπιοσὶ σχοϊυδίνο!Υ βόορι δά ἤγοι {6 οἱά Ησ- 

τηστία ἱπηρύυλρο ὈῪ 186 ΑἸτίο υυτίτοτβ, ἰα σα! δά τη 6 Αἰτίσ ἱπυρογαῖίνα, 

τοῦ κα ἐκ Τουπά ἔχουσι! ἐπ {6 οἴθον ἀἰα!οοίβ. (Καλπεν, ὁ 196, 
Οὐε. 3, .7εγ--μἼμὴ μόνον ἃ. “Νοῖ ΟἾΪΥ {πὸ {πΐηρ5 ἴω νυν μον." Οὗ» 
βόγνο {{π|π| μή, ποῖ οὐ, ἐπ πΒότὸ σπιρίογσά, οὐ βοσουπὶ οὗ {Ὁ ἱπηρογα- 

ἔνο δοκιμαζόντων. --κολαστηρίον ἕνεκα. “ ῬΌΟΥ {Π|6 δᾶκοὸ οἵ οδαβείμο- 
τοδηῖ," ἰ, ε., ἐπ ογάου ἴὸ οἰδοῖκς {ἰν6π|.--- τοὺς πάντ᾽ οἰομένους εἰδέναι. 
ΑΙΠσδίπα ἰο {πὸ βοριιίπία, γνο Ἰαἰά οἱαίπι ἴὸ ὑπίνουβδὶ Κοουν οάρο.-- 
ἐρωτῶν ἤλεγχεν. "“ Οοηΐοϊοά ὃν δία ἰητοττοχπιίοη." [1 τ ΓΑ ΠΥ, “ ἰπ- 
ἑοττοχαιίηρ οοηπιδά." ΤΉ αἰ]υδίοη ἰ5 το {πὸ βοσγαῖίο πηοάσ οἵ ἅτ: 
{αἴης Ὁγ αυοπιίοη ἀπά πηδυνοτ.---ἃ λέγων συνημέρευε. "(ΤΈΟΒ6) 
υδοῦϊ νυπΐον 6 ἀπιν δοσνοτθοά," [ΓΙ ΤΟΓΆΠῪ, “ ἀδουΐ τ᾿ μίο σου" 
ψόγος ἣν σρεσὶ το ὅν ψῃ{{}}."" 



196 ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ 1.-π  ΟΗ ΆΑΡΤΕῈΒ ΙΥ- 

ὁ 2. 

περὶ τοῦ δαιμονίου. ““Οὐποστπίηρ {Π6 ἀεϊίγν."--᾿ Αριστόδημον τὸν 
Μικρὸν ἐπικαλούμενον. ““ ΑΥ̓ΙΒΙΟΔΘΠΊΙ5, ΒΌΓΠΑΙΩΘ {Π6 1,1{{|6. ΑΥΙ5- 
ἰοάθιηιβ νγὰ5 ἃ τηρβδὲ ἀθνοίθα {π|δπὰ, ἀπά οοπβίαπξ οοτηραηΐίοη οὗ 

Βοογαΐῖοβ. Ηθ 15 ἀθβουθθα ἃ5 ἂπ διιβίθσσο τηδη, ἃ πα δνναυβ υγαϊκίπσ 
θατοίοοῖ, νοἢ ἮΘ ΒΘΘΠῚΒ ἴο Πᾶν ἀ0Π6 ἱπ ἰτηϊταϊίοη οὗἩ ϑοοζαΐθβ, 

«Ρίαϊ., δψηιρ., 1138, Β. Οοιηρατα αυῖδ. αὦ αι. Τυγ., ἀϊ55. 8, . 

504.)---καταμαθὼν αὐτόν. ““Ἡανὶηρ οὈβοτυϑὰ ἢϊπη.""---οὔτ᾽ εὐχόμενον. 

ΤΠ δαϊτοηβ ργονυϊουβ ἴο ἰΠαΐ οὗ Εγποδίϊ πᾶν μηχανώμενον, “ΏΘΗ 

ἀπάογίακίησ ΔΗΥ͂ {πη σ.᾽" ΤιΘΟΠΟΙαν 5, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ΠΡ ΠΙΟΙΒΙΥ͂ 60Π- 

ἡθοίαγτοα οὔτ᾽ εὐχόμενον, νι ἢ ἘΓΠΟΒΙΙ Ἰηττοαπορα ἱπίο 1Πη6 ἰθχί.--- 

ἔστιν οὕςτινας ἀνθρώπους, κ. τ. Δ. “Ὅο γοι ΔαΠΊΪΘ ΔΠΥ͂ ΙΏΘΠ ΤὉΓ 

1Π 6 1Γ ἱπ 6 Πσθηο6." ΤῊΘ [ὈΤΠ] ἔστιν οἵ νγὰ5 50 ΠΓΠΗΪΥ͂ Θβί Ὁ] ]5η 64, 

ἰ(ῃαΐ ποθ  {Π6 ΠΟΙΏΘΘΥ οὗ 1Π6 τοϊαΐίνο ἢδα δΔηΥ ἰπῆπσθποθ οἡ ἴΠ6 

νοῦ ἔστι, ΠΟΙ 5 {ῃ6 ἴδ π86 οῃαηρσθά, ἱῃουρσῇ {Π6 {ἰπ6 ΒΡοΚθη οὗ θ6 

Ραββί ΟΥ ΓαΐατΘ ἢ ἤθποΘ [5 ΤΌτΤη ἀββυτηθα 1ῃ6 ΟΠματδοῖου οὗ 188 5ὺὉ- 

Β΄δητν ἃ] ΡΓΟΠΟῈΠ ἔνιοι, ἃ Πα ΕΥ̓͂ ΤΠΘΔῺΒ Οὗ {Π6 Θ4565 οὗἉ {Π6 Το]αῖνο μὰ5 

ἃ οοπ)ρ]οία ἱπῆθχίοη. ἀπά [Π6ῃ, ἃ5 ἃ φυδβίίϊοη, ἔστιν οἵτινες 15 ΘΙἢ- 

Ρογθά. (Καλπεσῖ, ᾧ 817, 5, υεϊ )--- τεθαύμακας. ΟΌδοτγο ἴΠ6 οοη- 

τἰπθὰ τηθδηΐϊησ ἱπρ] 16 Ὀγ {Π|5 6 η56: “Πᾶν γοὰ δαγηϊγοα πᾶ ἀὺ 

γοῦ 511} δάτοϊγθ,᾽" ἡ. 6.,ὄ ἅο γοὰ δἀιηϊγοῖ (Μὲαίίλμια, ᾧ 497.)---ἔγωγε. 

ΘΌΡΡΙΥ τεθαύμακα. 

6.9. 

καὶ ὅς. “Αηὰ Πρ. ΤΠ ρτόποαη ὅς, οὗ [Π6 5ᾶῖηδ οτἱσίὶῃ ἃ5 οὗτος, 

ἦθ 5ϑὰ ἃ5 3 ἀθιηοῃβίγας ν᾽ 6 ΟΥ̓ ΡΟΥΞΟΠΆ] ΡΓΟΠΟΈΠ, γα ητν ἴῃ ἩΌΤΏΘΣ, 

ἃ Πα ἴξὸ ὈΥ 1ῃ6 Αἰτ65, αἵ [π6 Ὀορὶ ππὶηρ οὗ ἃ ρτοροβιτοη. (Καλπεγ, 

ᾧ 816, 8. «., .7ε1{.)---ἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει. “ΕῸΥ ἴΠ6 οοΙρο- 

βιτίοη, τ 6η, οὗ δρίο γϑύβθ," ἡ. 6.7 ἴῃ δρὶς ροθίγυν, ἤθη. Οὔβοτνα ἱμπαΐ 

ἐπί ἤθυθ νυ 1πΠ6 ἀαίῖνθ ᾿ὰ5. ἃ οᾶι58] βἰσηϊποαίίοη, ἀηβυνουὶησ ἴο 

1ὴ6 1ναἰΐῃ ργορίεγν.---ἐπῶν ποιήσει. ἨΦΟΠΊΘΙ ΘΥΘΙΥ͂ ΜΨῬΠΘΓΘ ΔΡΡΙΪ65 1:8 

ἴθυτ ἀοιδή ἴο 1η6. ἀ6ΙΊνΘΥΥ Οὗ Ροθῖηβ, ϑν 116 ἔπῃ ΤΉΘΓΘΙΥ ἀδποίοθβ 180 

δνουυ- αν οοηνουβαίίοη οὐ οὐαἀϊπανν 1186. Οἡ {Π6 οἴΠΘΥ Παηά, Ἰαΐθα 

δΔαΐῃοΥβ, ομ ΡῬΙΠΔΔΥ ἀοννηνναγά, π586 {Π86 1 πὶ ἔπη {γϑαυ ΠΕΥ ἴο 

ἀδβίσπαίθ ροθίγυ, ἀπ ἃ Θβρθοὶ}}Υ ορῖο, ἴῃ σοηϊγδαἰβεϊποίίοη ἴὸ Ἰγσίο, 

ὉΓ μέλη. (Μτμΐετ, Ηϊδι. ΟΥ. 1111.) ἵν., 8.) πὶ δὲ διθυράμδῳ. “ ἘῸΓ 

{πὸ αἰτμτυ πὶ, οἡ 16 οὐμοΥ παπὰ." ΤῊ αἰ γταιη νναβ ἃ Κἰηὰ οὗ 

ΠΠΟΥΆΙ Βοηρ, οὗ ἃ ἸΟῪ Ὀὰΐ ἸΒΌΔΙΥ ᾿ηΠαῖθα 5.ν]6, οὐ σ᾽  ΠΑΠΥ ἴῃ ΠΟΠΟΥ͂ 

οἵ ΒδοΟΠ5, αἰϊουνναγὰ 4150 οἵ οἰποῦ σοάβ. Οοδοὶ οοῃ θοίαγοβ ἱπαὶ 

νγ6 ουρλΐ τὸ τοδὰ διθυράμθων, ἀπαοτδίαπαϊησ ποιήσει, Ὀδοδυ56, 80- 

οοτάϊης 1ο Ὠἰπ, διθύραμδος, ἴκ6 ἔπος ἃπὰ μέλος, ἰΒ ποὶ υδοὰ ἰπ {Π|6 

δἰη σα  νΏΘ ἢ ΘΧρτοββίνο οἵ ροθίγυ, θὰΐϊ ἴῃ 16 ΡΙαγαὶ. ΘΙ Ταμϊο 



ΝΣ τ... Ὁ 

ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ 1.---ΟΗΆΑΡΤῈΒ ΨΥ. 191 

γοσίγυ, ΒουγουοΥσ, σᾶ ὙΘΓΥ͂ ὙΚ6}1 86 ἱπηρ! Θὰ ἤδτθ ἴῃ (Π6 ἴοτηι διθύραμ- 
ὅος.--- Μελανιππίδην. Μεϊδηΐϊρρίάἀδ5 νγὰβ ἃ παϊίνϑ οὔ Μϑῖοβ, δῃὰ οὔθ 

ΟΥ̓ τη6 πιοϑὲ σοϊεδτγαϊοα Ἰγτίο ροϑίβ ἱπ 16 ἀδραγίτηθηϊ οὐ {π6 ἀϊτην- 

γαῖ. Ηἰἶβ ἀδίθ σὴ οπἱν ὃὈ6 ἤἄχϑα υνἱτΐη ΓΑΙΠΘΥ ἀποογίαϊπ Πἰπ 8. 

Ηδ τοᾶν ὕ6 5δαἰά, βοπιθινῃδὶ ἱπάθηπίιοὶν, ἰὼ πᾶν Πουτίβηῃθὰ δϑουϊ 

πιο τοΐἀ 6 οἵ {6 ἢ σδηίαγυ Β.0.--- Σοφοκλέα. ϑορθοο οβ, 85 85 
θδδπ ὙἘ6}} τοπιαγκοά, 15 1Π6 βυτητηΐϊ! οὔ Οτεοΐαη τί  θὰϊ οὔθ τηυβὲ 

μᾶνο βοδῖθα ΠΙΔΩΥ͂ ἃ βίθορ ὈΘίογΘ ὁπ6 σᾶ δϑιϊπηαΐο εἷβ μοίρης. 1 

58 θοσδυ86 οἵ "8 οἰαβϑίσδὶ ρογίδοιϊίοη τπαΐ ἢ6 "85 σϑηθσγα ν ὕθαπ (ῃ6 
Ιϑαδὲ δἀπιϊγοα οὔ 1π6 στϑᾶϊ δποίθηϊ ροοίβ. (Τλεαίτε οὔ ἰλε Οτεεῖς, ῃ. 

78, 41} εἀ.}.--Πολύκλειτον. ῬοΪγοΙδίυΒ ννὰ8 ἃ οοἰυγαϊθα βίδίυδτΥ οἵ 

Βίογοπ, ἀπὰ δουτγίβιοὰ ἀϑόὺς Β.Ο. 430.---Ζεῦξιν. Ζουχίβ, ἃ παϊϊνο 

ἵ' Ἠδτγδοῖθα, ννβ 10:6 τηοδὲ σοϊουγαϊθὰ ραίηϊου οὗ δπιίᾳυϊίγ. ΗΘ 

βουτίπηδά αἱ τθ6 581:η6 {ἰπι6 υυῖτἢ Ῥοϊγοϊείαβ. 

44. 

εἴδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα. ““ Ἰορτοβοηίδιίίοηβ ἀονοϊά οἵ οί 
ἰπιο! ! σοποθ δηὰ {6 ρον Ὺ οἵ βοὶ τηοιίοη.""---ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά. 

“ Ῥροββοββοὰ οὐ γοᾶβοη δὰ δοιίνιν.". --ο ζῦα. ΒΌΡΡΙΥ ἀπεργαζόμενοι 
--αἴπερ γε μὴ τύχῃ, κι τ᾿ Δ. “ΤΙ, δἱ Ἰδαβὲ, {Π656 ΤΟΒῸ} 15 ἅτ ἴῃ τοϑὶ- 
ἴπν δγουρῖν ἀθουῦϊ, ποῖ ἔγοπὶ 8ηΥ̓ σὔδησο, θ01ϊ τ γΟῸ ἢ δου] ἀσβίση." 

Οὔβοτνο {πὸ ἔοτγοο οὔ εἴπερ, “ Πἶ, ἴῃ στοαὶ ν." ΤῊ σᾶ865 ὅτγὸ δοδυϊ- 

Γν νατίοά πότο, τύχῃ 06 ὀπείνο δοποιίησ 1π6 ἰπβίγατπηο πὲ ΟΥὉΤΠΊΘΒΠΒ, 
ἀηὰ ὑπὸ γνώμης τοίογτίης ἴο δὴ οἰδοιίηρ σαυβο. (Καλπεγ, αἀ ἰοε.}--- 

τῶν δὲ ἀτεκμάρτως ἐχόντων, κι τ. Δ. “Βυϊ οἴ τπο56 {πΐη 55 νυ ον αἵν 
[τὰ ὧκἱ πὸ βυτγὸ ἱπάϊσαιίοη οα ναὶ δοσουπὶ τον οχίβι." [1 ΛΟΓΆΙΎ, 

“αν μεσ πᾶνο Τροτηβοῖνοβ ἰπ ἃ σοηάϊιίοη νυ ἱτπουἙ βυγο ἰηάϊσαιίοη.᾽" 

- ἐπ᾿ ὠφελείᾳ. “ ῬῸΤ ἃ υδοῖ! ρυγροβο."" --- πότερα. “ὙΥΜμΐοΝ.""-- 
πρέπει μεν. “1ι ἴα τίρῃς (10 τη Κ).᾽" -- γνώμης ἔργα εἶναι. “ΑΤῸ 

ὑγοῦκα οἵ ἀσπίμη."" 

ὙΠ ΠΥ τ-τ ΎΞνΦϑ 

ὁ δ, 

οὔκουν δοκεῖ σοι, κι τ. Δ. "" Ῥοσα ποῖ {δ η κι τὸ τηδο πηδῆ ἵΓῸΠῈ 
1.6 ΨΟΥΥ ὄνοι," ἄσ, Ἐογ πὸ ἀϊπογοποο ἱπ δἰροϊβολιίοα δοιίινοοη 

οὔκουν πὐὰ οὐκοῦν, οοτηρᾶγο ποίο ἱ., 3, 10.---προςθεῖναι. “Τὸ δάά," 

ἐ, ε., ἰπ ΟΥΟΤΥ σᾶδο ἰοὸ δὐ, Οὔποτγνο {6 οτρίογιησοῖς οὔ {{ππὺ δογίδι 

ἴο ἱνάϊσαια τὲ ἱ δοσυπίοιησά (ὁ τ Κα ρἰδοο,-- ον ὧν αἰσθάνονται 
ἕκαστα. "" Ἐδοῖν (οὐἁ υοδὸ ταϑιῦστ) ὈῪ τπσδη5 οὐ νυ δ ίοῖν τον οὔ- 

ἰαίη ἃ ροτοσριίοη (οἵ οχίογηδὶ οὐ δοίβ).᾽" --- ὀσμῶν γε μήν, κ. τ. λ. 
“νει ὐνηαπίοκο, ἰῃ ὙΟΥΥ ἐγυῖν, γοῦν αἰνονο πᾶνο ὕθοι υπίο ὧν 
ἤοτν οὐοῦν δὲ σῶμ, { ποδίγί!ν δ ποῖ θοση δὐδοά " Το οομθί» 
παιίου γὲ μόν ἀπογα γοιῃ εἶν δίμηρ!ο μήν τοστοὶν ἴῃ εὐ α, εαὶ γέ δὐάν 
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ΣΡ αβἰβ 10 {Π6 ννοστὰ ὑν]οὴ ργθοθᾶθβ ᾿ξ. (Πατίμηρ, 1ϊ., Ρ. 389.}).- 

προςετέθησαν. ΤῊ δογῖδβί δραίῃ γϑίδυβ ἴ0 νυν μαΐ ἰβ ΘΒ ΟΠΊΑΤΥ ἱπ 18 
56 οὗ δαὶ ὁπ6 οὗ ΟἿ Βρθοῖθβ. 800 αΪ80 ἐνειργάσθη, ΓΑΥΛΘΥ ΟἹ. --- 

τῶν διὰ στόματος ἡδέων. “ΤῊ ρΡ]Θαβαπί {πίηρ5 ργοσαυγρά ὈΥ͂ Π]Θ8Π85 

οὔ 6 πιουῖῃ." [1 Ί ΘΓ ΠΥ, ““ ὈΥ τηθδη8 οὗ ἃ τηοὰῖἢ : Ὁ ἀπὰ ἤδθησθ 186 

αὔβϑποθ οὗ {Π6 ἀυίῖοϊθ τη 1Π6 ατθθκ, {Π6 τϑίβγθποθ Ὀθίησ ἃ σϑπθσαὶ 
ΟΠ6 ἴο 16 ΨΏΟΙΘ βρθοῖθβ. 80 γλῶττα ἱπημηθαϊδίθ!ν δἴθυ, ποῖ ἡ 

γλῶττα.----οπἰἰ μὴ γλῶττα, κ. τ. Δ. ““1Π ἃ ἰοηρσιιθ μαὰ ποῖ θη ἑοσιηθά 
το Πΐη 85 δη ἱπαϊοαίοῦ οὗ {Π656.᾿ 

66. 

προνοίας ἔργῳ ἐοικέναι. “ΤῸ ΤΘΒΘΗ]ΌΙΘ ἃ ὙΡΟΥΚ οὗ ῥγθβοίομοθ. 

νΥε ἴᾶνβ ποί μαδϑβίἰαίθα ἴο γ608}} ἔργῳ, ἴΠ6 τϑαάϊηρ οἵ {{||. πιοάθτῃ 

δαϊοηβ. Καμπου δαορίβ ἔργον, ὙΥΒΙΟἢ ΔΡΡΘΑΤΕ ἴῃ τηΔηΥ Μ5 5. ἂἀπὰ 

5ΘΥΘΙΆ] ΘΑΥῪ Δα  Π]0Πη5, ἀπά ρῖνϑβ ἐοικέναι 1ῃ6 ΌΤΟΘ οἵἉ λαῤετῖ, ΟΥ̓ γυϊατί. 

ΤῊΪ5, ΠΟΙ ΘΥΘΥ, ἈΡΡΘΑΥΒ. ΘΧΙΓΘΙΠΘΙΥ [ἀτ-Γοἰ ἢ, ἀηὰ νναπίϊησ ἴῃ 6 ἢ- 

ΘΙΡΥ.---τὸ, ἐπεὶ ἀσθενής, κι τ. Δ. ““(ΝΑΠΊΕΙ]Υ), Βίη66 1Π6 5ὶσμξ 15. ἀ6]- 

ἰφαίθ, {ῃ6. συαγάϊησ ᾿Ὁ νυ ἢ ΘΥ6- 1145. Πκ6 ἀοοῦβ." ὙΠ6 νοτῦ ϑυρόω 

ῬΓΟΡΘΙ͂Υ ἀσποίθ8, “ ἴο ΠιγηΠ ἢ νυ ἢ} ἀΟΌΥΒ." ΟὔκοτνΘ, ἀσαΐη, [06 Θτη- 

ΡΙοντηθηΐ οὗ 1η6 δογίϑβί ἴο ἀθποίθ ννῃαΐ 15 ΘΒ ΠΥΥ.--- αὐτῇ χρῆσθαι 

τι. “Τὸ 86 ἰζ 1Π δηγΥ ταβρθοί." -ὠιναπεπάννυται . . . . συγκλείεται. 

ΜΙΑΔΙ6 νοϊοθ.---ἠθμὸν βλεφαρίδας ἐμφῦσαι. ““'ΤῊΘ ἱτηρ]ηϊηρ οὗ ΘΥ6- 

]Ά5}:65 ἃ5 ἃ βίθνϑ." Τ]ιθ ἧθμός ΡΥΟΡΘΥΙΥ͂ νγὰβ ἃ Κἰπὰ οἵ βίθνυθ Οὐ 

βίγαϊ που, 56 ὃν {πΠ6 αστθθκβ ἴο βίγαϊῃ Οὐ ρϑυοοϊαΐθ {Π 6}. νυ ῖηθ. 8 

ὈᾶνΘ σίνϑη ἦθμός ἴῃ68 τοὰυρσῃ ὈγΘαιῃϊησ νυ ἢ ΕΥΠοβοὶ δηὰ οἰ β, Οα 

16 δυϊπουιν οὗ 1Π6 Ξομο αβὶ τὸ Αρο!οηὶυβ Ἀποάϊιβ (1., 1294) ἀπᾶ 

16 5ίσερδη ἰηβογίρίίοη. (βδοζλ, Οονρ. Ϊπιδου. Οταε., ἱ., Ὁ. 19, δεφᾳ.) 
απ πκΘη ΡγΘίουβ ϑριγκόν, “ἃ ἴδ η66,᾽ (16 σοη͵]δοίαγθ οἵ ὙἸΟ ΤΟΥ 5, 

θα 1η6 Δ] βίο ἴο 1ῃ6 νυ ὶη 5 ἴῃ 1Π6 ΡΥΘν ΟῚ 5 Οἰδθ56 5ι115 ὈΘιῖοσ 1ῃ6 

ἰάθα οοηνθυϑὰ Ὀγζ ἡθμόν, παιηθ]ν, 1Π6 5ῃ] θην οἵ 1η68. δύ θ ἔγοιὴ {6 

ἤπα ρδσίϊο 865 οἵ ἀυβῖ, ὅζο.---ὀὠφρύσι τε ἀπογεισῶσαι, κ. τ. Δ. “Απὰᾶ 

(6 σαυβίηρσ [Πῃ6 ρατίβ ἄῦονθ {Π6 Θύ65 ἴο }υὺ οὐ νν οι Θυ τ τοννβ {Κ 

ἴῃ 6 δαν68 οἵ ἃ ποιιβ6." Τὴ νϑῦῦ ἀπογεισόω 8 ἴο Τηῆκθ ἴο γκϊ ουΐ 

Ἐκ ἃ σογηΐςθ οὐ οορίηρ, Οὐ Π|Κ6 θϑᾶνθβ. ὩΤῈ6 τοοῖ γεῖσον 15 581 ἴ0 6 

οἵ Οατίδη οτἱ σἵη, [η6 ἴθῦπὰ γέσσα ἴῃ 1ῃ6 Οδγίδπ Ιδησιᾶσθ θη δαυῖΐν- 

αἰθηὶ ἰο λίθος ἴπ ατθοκ. (ϑέορη. Βψε., 8. Ὁ. Μονόγισσα. Ἐπιιδηῖ. αὦ 
Τίπι., 1 ε1., Ὁ. θ8.) 

τὸ δέ, τὴν ἀκοὴν δέχεσθαι. ““Απᾶ, ἀσαΐη, {}18 ΟἰΓΟΙΠηΒίδ ΠΟΘ, (Π8Π|6- 

ἴν), 1πᾶὶ 1ῃ6 Πθατῖησ γοοοῖνθβ." 6 πᾶνθ ρ]ασθὰ ἃ σοπιμηᾶ ἈΠΕΤ 

τὸ δέ νἰτῃ ἈΝ οἰβῖκθ, 85. πα κίηρ ἃ πδαΐοσ σοηβίγιοιου {πᾶπ Ἰοϊπίηρ 

τό αἱ οὔσθ νἱτἢ τὴν ἀκοὴν δέχεσθαι. ΟὔΒοτνα υπαὶ ννὸ 8 ποὺν ἃ 

δ  ΒΒίοη Οὗ ἱπάθροπάθηϊ ΟἸΔ 1565, ΓΟΥΠλΐη σ, ἃΒ ᾿ξ ΘΓΘ, 50 ΠΠΔΠΥ͂ ΠΟΙη- 

ἈἈῪΓ 
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ἱπαῖϊνοβ, Ἀπ} τὴϑ τοδοὶ ταῦτα, νν θη {}18 ἰαβὲ 18 Κ68 186 ΡΪδοθ οἵ 8}} 

οἵ τοῖα, ἀπά ἐμ5 σοηγογίβ νυ μδὲ ργθοθάθβ ἰηΐο δῃ δηδοοϊυίΐμδοη.-.- 
καὶ τοὺς μὲν πρόσθεν ὀδόντας, κι τι Δ. “πὰ (δὲ {6 1τοηϊ θοι}ι ἴῃ 81} 

αηἰτδὶ5 ἀγὸ δἀδρίοὰ ἴοτ οὐτείηρσ ({{π|Ὸ 100). ΟὔΒοτΥΘ ἐμαὶ τὸ δέ 15, 

ἰπ ἴδοῖ, υπϑοτβίοοά δεῖ καί, ᾿ἰ ΘΟ ΓΑ}, “ δηὰ 1}}|8 Οἵ ΘΓ οἰγουπιδίδηοθ, 

ται τμ6 ἔγοηξ ἰθοίὶ,᾽" ἄς. ΤῊ ΓῺ} οοπϑίγυοιίοη ἴῃ οἵους ἰβ τοιούτους 

οἵους, ᾿ἰΕΘΓΑΙΥ, “ Βιιοἷι 85." (Καλπεγ, ὁ 823, Οὐδ. 8, .).ε1}.)-- καὶ στόμα 

μὲν καταθεῖναι. ““Απὰ {Π6 ρἰδοίηρ οὗ ἃ τηουῖ]ι.""---τὰ ἀποχωροῦντα. 
“ΤῊ ἴο68.".--- δνςχερῆ. ΘΌΡΡΙΥ ἐστίν. ΤῊ 6] ρβὶβ οἵ εἶνας ἰ8 

σοιραγΑ ΥΟΙΥ ΤᾺΓΘ ΔΙΘΙ σΟΠΙ ποι ΟΏΒ, ἃ5 ἸΘΙΘ αἴϊου ὁέ. (Καλπεῖ 
αὐ ἰος.)---ἀποστρέψαε..... ἀπενεγκεῖν. ““ΤὮΘ ἰὈΓΠΪΠΡ ΑΥΨΔΥ. . . .-- 

86 τοιηουίηρ."---οὕτω προνοητικῶς. ““ὙΥἸἢ 50 τηυοἢ (οσθι βου ρα." 

. πότερα. “ὙΥ̓ΒΟΙ ΓΤ." 

ὁ 7. 

οὕτω γε. “1Ἰπ {18 ματγιίουϊατ Ἰἰρξ,᾽" ἑν 6., 1} τϑίθσθηοθ ἴο 186 

Ῥτγίποίρ!α οὐ αὐ} .----πάνν ἔοικε ταῦτα, κ. τ. Δ. ““ΤΏ6Β6 (μίημ8 αἰίο- 
βοΊΠΟΥ τοβοπδὶο ἃ σοηίτίνδησο οὗ ΒοΙη6 νγ 86 ἀτοίτθοῖ, πὰ οἠθ ὑθ- 

πονοϊοηὶ ἰο ᾿ἰνίηρσ {πΐη 8.᾽".---τὸ δέ, ἐμφῦσαι, κι τ. Δ. ὍὟηΡ6 πᾶν ποῖφ 
ἃ σοηβίγαοιίίοη δίγα αν τὸ πᾶ: ἴῃ 16 ργουϊουβ βϑοιίοῃ, παι νυ, τὰ 

δέ, τὴν ἀκοὴν δέχεσθαι, κ. τ. ἃ., Θχοσρίίηρσ (θδὲ, θη νγὸ τοδοὶν 1} Φ 
οπά οὔτ 6 οἶδυβο, μέγιστον δὲ φόδον ϑανάτου, ἴ6 ννογὰβ ταῦτα οὕτω 
προνοητικῶς πεπραγμένα, κ. τ. δ., ἅτὸ ποί δραίη αὐάδά, θυ ἃτγὸ ἰοῦ ἰὸ 

θ6 ἱπιριἰοὰ ---ἔρωτα τῆς τεκνοποιίας. “Α ἴον οἵ Ρτορθην.""---ταῖς 
γειναμέναις. “Ἰῃ τηοίμο δ." ὙΠῸ 15 δοτ. πιά, οὔ 16 ἀδροηθηὶ γεί- 
νόμαι 5 υϑοὰ ἰῃ δὴ δοίΐνο 56η80.---ὠμέλει. ““Οφηδίηγ." ὙΠΐ8β ἰ8 
156 ὑαρίπηίΐης οὗ 186 δηβυνοῦ οὐ Ατίιβιίοάθπιυβ. ϑοογδαίθβ σϑοοη- 
σποΟΝ δ ἷ5 ἱπιοτγογχαίοτίοβ νυ ἢ 16 ποχὶ βοοιίοη. ᾿Αμέλει 8 ῥτορ- 
ετῖν {6 ἱπηρογαιίνο οἵ ἀμελέω, ἀπά {πογοίογο βίη ῆθβ, Ὀγἰπιλ τί! Υ, 
ῃονον τίη," “0 ποῖ ἰτουῦθϊο γουγβοῖτ" (Οοιρατο Αγίμέορλ., 
Νων., 438, 576.) Τποπσο, Πἴκὸ οὐμθον ἱπηρογαιίνοβ, ἰδ τα κοβ 106 ἠδίυγο 

οἵ ἃ ρμαπίοϊο οἵ σχμοτίαιίοη οΥ δηοουγαροιησηΐ, ἀπά 18. αἷδὸ αἤίττω.- 
αἰΐνο. [πᾶ (ποτοίογο ὕ6 τοπόογοῦ, δοσογάϊηρ ἴο οἰγουμπηδίδηοοβ, 

“ ἀουθ οι," “' σογίδί ον," “ἘΓΟΪΥ," ἄο.---μηχανημασί τινος, κ. τ. Δ. 

“ ΤΊνο ἰηροοίουμ ἀονίοοϑ οὐ οὔ νγμο δὰ τοϑοϊγρὰ υνἐινίη Νἰπιβοὶ 
μαι δηΐπιδὶν βῃου!ὰ οχίδι." 

ὁ 8, 

σὺ δὲ σαυτὸν δοκεῖς, κι τι Δ. “Αηά ὁο γοὺ {πΐηκ {πδὲ γοῦ γουτ» 
δοιΓ ρούδεδν ἃ οοτίδίη ροτιίου. οἵ ἰμιο!κοηοο Τ᾽ ὦ, ἐν {πᾶς γοῦ το 
υάοννοά νυ ἴ τοῦδοῦ, Αδοογάϊηρ τὸ τὸ ρομοόγαὶ ταΐο, υβϑα 189 
ἀπιοσ μοζβοη ἐπ νοΐ {56 πυδίοοι οὐ ἀἢο ἰπδη ίνο δά οὔ νο φονοόγη- 

ΠΥ ΨΨΡΗρΉΤΡς  ι-τ τ Ύι 
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ἰησ γουθ, 1π6 βυθ]θοΐ οὐ [Π6 ᾿πῆπίεῖν 15 οτηϊ 64, ἀπᾶ 15 ἴῃ [Π6 ΠΟΠῚ- 

ἰηαἴϊνθ. Βαΐ, ΠΘΠΘΥΘΙ 8Π ΘΙΏΡΠ 8515 15 Του ϊγθα, {π6 βυθ]θοῖ οὗ 1π6 

ἱπῆηϊεῖνο ἰ5 ΟΧρυθββοῦ, ἀπ ἰβ ΤΠ θη ἴῃ [Π6 Δοοιιβαῖϊνθ, ἃ5 ΠΕΤΘ, σαυτόν. 

(Βιέϊηιαπτι, ὁ 142, Κον.)---ἐρώτα γοῦν καὶ ἀποκρινοῦμαι. ἼἼΏ656 γοΟΓα5 

16 οἸηϊ 64 ὈΥ ΒΟΒΒΑΤΙΟ (ἴῃ Πἰβ γΘΥΒΙΟ ἢ) δηὰ ὈῪ Ἐ͵ποβίϊ, οα [ἴῃ 

βυρσσοβίίοη οἵ υπηκθη. ΤΉΘΥ ΚΟ ΥῸ ἢγβί Πγουτη οὐΐ οὗ [Πη68 τοῖς 

[οχί ὈγῪ βοῃθί, νἤοτη ΞΟΠ ποθι ἀθΥ ἀπα οἴ Υβ [Ὸ]1ονν. ΤῊ οὈ]θοίοη 

ἀρϑαϊηβί ὑμθῖὴ 15, {πΠαὖ ΤΠΘΥ ΓΩΔΥ 116 ΤΟ ΘΌ]ΑΥ ἤονν οὗ 1Π6 ρᾶββασθ ; θαΐ 

ΠΟΥ ἃ16 ἰουπᾶ ἴῃ 811 {π6ὸ Μ55., υυῃουΐ ἃ βίησίθ δχοθρίίϊοη, ἀπᾶ 

σου] ΠαΙάΪγ, {πουθίοσθ, πᾶν ργοσθθάθα “ΠΌΤ ΔΠΥ ΟἴΠΟΥΙ ἴΠ8η Χοπο- 

ΡῬῇοη ἰτηβθ]. Τᾶησο ρσῖνθβ {Π6 [Ο]]οννηρσ ΘΧρΙ απαίϊοη οἵ 1Πη6 ννοταϑ 

ἴῃ φαθβίίοῃ : “ ΄'ποθ τηοάδβίυ ργανθηΐθα Αὐϊβίοαθιηιβ ἔγοτη χρυ 585- 

1γ αἰδτηηΐησ, ἀπ γα ργθνυθηΐθα Πἰβ ἀθηΐαὶ, 6. ΠΒΎΤΟΥΒ σα τά αν 

Δηα οΔΕΓΙΟΙΒΙΥ {Π115 : “Τηϊουσοσαΐθ Π θη, δηα 1 Ὑ}}}} ΔΠΒΎΟΥ, ὁ. 6., ὈΥ͂ 

ΤΩΥ͂ ΔΗΒΥΨΘΥΒ Υ011 0011 ΚποΟΥ {Παΐ 1 φρονιμόν τι ἔχω." 

καὶ ταῦτα εἰδώς. ““Απά {Παΐ, ἴοο, γνΘη γοι Κηονν.᾽""--πολλῆς οὔ- 

σης. ““ὙΜΏΠ16, αὖ {Π6 βᾶτηθδ {{πη6, 1Π6ΓΘ 15 ΤΠ 0 ἢ οὗἉ 1{,᾽ ὁ. 6., ὙγὮΠ6, δὲ 

1Π6 5616 {{πη6, ἰξ 15 50 ΒΟ Π41655 ἴῃ δχίθηϊ.---καὶ τῶν ἄλλων δήπου, 

κι τ. Δ. “«Απᾶ (μαΐ γοῦγ ὈΟΟΥ Πα5 Ὀ6θη σοϊηρδοίθα [ῸΥ γοὺ ὈΥ͂ ΥΟῸΓ 

μανίην γθοθὶνϑα ἃ ΞΟ ΠΥ Ρουίίοη οἵ θδοὴ οὗ {Π6 οἴου: δ] μη πῖβ, {παΐ 

ΔΥΘ, 8ἃ5 15 ὙΧ6}1 Κπούνῃ, τη 6 η586 ἴῃ {Π6 1Γ παΐαγθ." ΟὈΒΟΓν 6 186 ΌτοΘ 

οὗ δήπου ΠΘΙΘ, ἀηβυγουὶηρ ἰο {Π6 Τιαΐϊῃ μὲ ποέμηι 6ϑὲ, ΟΥ̓ ϑδεϊἰεῖ, ἀπια 

ΘΟΠΒ.Π ϑέμγς, 1,εα. Χοη., 8. υ«ττονοῦν δὲ μόνον ἄρα, κ. τ. Δ. “Απᾶ 0 

γοὰ (Ὠϊπκ {πα γοὰ 810 πΠ6 πᾶνθ, ΟΥ̓ ΒΟΙῚΘ ᾿ΠΟΚΥ ΟἤδΠΟΘ ΟΥ̓ ΟἿὮΘΥ, 

οδυρσῃΐ ἃ τηϊηᾶ, οχἰβίϊησ ΠΟΥ ΠΘΥΘ 656 1" Οοιηρατο ΟἼσετο, Ν. 9., 

11,06: ““Τπάε επῖηι απο (τη πίθιη) ἤόηῖο αγτίριῖί 7. εἰ αἱὲ αρμὰ Χεπο- 

φλοπίεηι ϑοογαίε5."---σε συναρπάσαι. “ῊΘ δοοσυδαίίνα νυ τ 1Π6 ᾿πηῆη- 

1{ἶνο, ποῖ {πηΠ6 ποιηϊηδίϊνθ, θθοα 56 ΘΙ Ρ ἢ 515 15 σθαυϊγοά. (ΟΟΙΏΡΑΓΘ 

ποίδθ οἢ σὺ δὲ σαυτὸν δοκεῖς, κ. τ. λ., αὖ ἴηΠ6 σομητηθπηοθιηθηΐ οὗὨ 118 

ΒΘΟΙοη.--καὶ τάδε τά. “ΓΒ ἴῃ ἴἢτο Μ5Κ.., ἴῃ ρίασο οἵ [6 σοτητηος 

τοδαϊηρ καὶ τά.---δι᾽ ἀφροσύνην τινά, κ. τ. Δ. “Ἡο]ά οὐ ἴῃ {ΠΕ 

ΘΟΌΓΒΘ Οὗ ΟΥ̓ΘΥ {ΤΟ ΠΡ ΒοΙη6 1ἅ]6 ΓΌΠΠΥ, ἃ5 γοῖι ΒΌΡΡΟΞΒΘ.᾽ 

ὁ 9. 

μὰ Δῦ. “«Οογίδίηϊγ." Μά 15 ἃ ραγίϊο]ο οὗ βυγθαγίησ, κὸ {Π6 1, τίη ἡ 

Ῥεῖ, Ἀπ ὈΥ 1.561 ΠΟΙ ΠΟΘΙ ΔΠΊΓΠΩΒ ΠΟΥ ἀθηΐθβ, θαΐ ΒΙ ΠΊΡΙΥ ΘΧΘΥΟΪΒ65 ἃ 

Βιγθησιπθηΐηρ ἱπἤσπθηοθ. Ἡθποθ ἰξ ἰβ 564 ἴῃ θοΐἢ αἰττηδίίοη πᾶ 

πορσαίϊίοη. [Ιἢ ΔἢΙγπηαιίοη ἰΐ 15 Ἰοϊποα νυ ἢ ναΐ, ἃ5 ναὶ μὰ Δία, ἀηᾷ ἴῃ 

ΠΟρσαίοη8, ὙΠ} οὐ, ἃ5 οὐ μὰ Δία. Βυΐ θη μὰ Δία 8 υδϑὰ 5ΙΓΩΡΙΥ, 

που οὐ, ἃ ποσαΐϊνγο δἰ ΠΟΥ ΡΥΘοΘαΘ5. ΟΥ ΤΌ] ονγβ. [Ι͂ἢ 16 ργθβοπίὶ 

ιηβίδηοο ᾿ξ υϑίουβ ἴο ῃαΐ μΠᾶ5 σΌΠΟ ὈΘΙΌΤΘ, ΠΑΙΠΟΙΪΥ, ἄλλοθι δὲ οὐδα- 

μοῦ οὐδὲν φρόνιμον εἶναι, ἃπᾶ οὐ γάρ ὈΘ]οπρσΒ ἴο ὕνμαΐ ὍΠΠΟΥΨΒ.---τοὺς 
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“κυρίους. “ΤΉΘ Ἰογὰβ (οὗ ἴῃ6 ὈΠίνΘΓΒΘ),᾽" ἱ. ε., [18 σσθδτουβ δπὰ ρμου- 
ΘΥΠΟΥΒ.---ὐημιουργούς. ““ΤῊΘ ΤηΔ ΚΟΥ." -τοὐδὲ γάρ. 'ΤῊΐ8 ἴΌτπὶ οἵ 
δχργοββίοη, ἰπ σαβροηβο δηὰ ἀϊδ οσΊΘ, γοίδυβ ἴὸ βοιηδίῃίησ ὑπάοτ- 

βἰοοῦ, ἃ5 ὀρθῶς λέγεις, οὐ ϑαυμαστόν, οΥ Βοιποίΐπρ 5ί πη ῖϊδτ. [ἢ 1ῃ6 

Ρτοβϑϑηΐ ρᾶββδρθ ἰξ ἢ85 ἃπ 'γοπίοδὶ [ΌΓΟΘ : “ (υἱῖ6 τσὶ), ΤῸΓ ΠΟΙΤΠΘΥ 

ἀο γοῦ 566,᾿" ἄο.---ῥαυτοῦ. ϑανογαὶ Μ55. ἄν σεαυτοῦ, ἃ ἴδνν σαν- 

τοῦ, θυ ἑαυτοῦ ἰ5 ἴΘτα, ὈΥ ἃ υβᾶρθ ποῖ υπίγοαυθηϊ ἴῃ Αἰιὶς, ϑιηρὶου- 

δὰ {56} ΤῸ (6 βοοοπὰ ρϑύβοῆ. ΤῊΐβ ΟΟΟΌΓΒ ἰπ Οᾶ565 ὙὙΏΘΥΘ 1ῃ6 

γοίδσοποδ 18 ϑαβιν ἀδιοτγτηϊηθαὰ ἴγοὴ 1ῃη6 σοηΐοχί. [Ιἢ ἴΚΘ ΤΏΔΏΠΟΥ, 

ἑαυτοῦ 8 αἶδο ποΐ ὈπΠίγοα]ΌΘΠΥ οιηρίογθὰ ΓῸΓ ἴΠ6 ἢἤγβε ρβϑύβοῃ. 

(Μανία, ᾧ 489,2. Καλπετ, ὁ 653, «7εῖ{.}--ικυρία. ““ΤῊΘ πη βίγε 58." 

-π κατά γε τοῦτο. “ΑΒ ΤἌΓ, αἱ Ἰοαβί, 85 {15 μοὶπὶ ἰβΒ σοησοσηθά,᾽" ἡ. ε.» 

ὉΓΥ Ραγίιν οἵ τοαβοηΐῃν.--- γνώμῃ. “ΒΥ τοδβοη. 

ὁ 10. 

οὗτοι ἐγώ, ὦ Σώκρατες, κ. τ. Δ. “1πάδ60, ϑοογαία8β, 1 (ὁ ποΐ ἀ6- 

δρίβ (86 ἀοίεν."--μεγαλοπρεπέστερον ἢ ὡς προςδεῖσθαι. “Τοῦ ρἷο- 

Ττίουβ ἴὸ παρὰ." 1, ΟΥΑΙ ν, “τηογο ρ]οτγίουβ ἴμδη 50 85 ἴὸ ποοὰ. 

Οὔδογνυο ὑπαὶ ἢ ὡς 15 107 ἢ ὥςτε; πὰ τηλγκ, 8180, [6 ἴΌγο οὗ πρός ἰῃ 

προςδεῖσθαι, ᾿ἰτΟΥΆν, κ' ἴὸ πδοὰ ἐπὶ αὐάϊέϊονι,᾽" ἱ. ε., ἴῃ δ ἀϊείοη ἴο {πδὶ 
ΟΥ̓ {π6 τοβὶ οὐ διΐἰ8 σγθδί:γοβ. τόσῳ μεγαλοπρεπέστερον ἀξιοῖ. “ΒΥ 

μον πηθοῖν τηογθ σἰογίουΒ 6 ἰβ, δηὰ γεὶ ἀεὶρηβ." [ΙἀΈΘΓΔΙΠΎ, “ ὉῪ 
πον τηῦσ πλοτο ρίοτίουβ θοίπρα μΠ6 ἀοίμηβ.᾽" ΒΌΡΡΙΥ ὅν ΔΓ μεγα- 

λοπρεπέστερον. Υγιιδηῦδον, ἱπάδοά (αὐ Ῥίμέ., ἐς 5. Ν. Υ΄., ν. 836), 

νΐδο5 ὅν τὸ 6 δὐάἀδά ποῦ ἴὸ {86 ἰδχὶ, θὰ 106 ματι ςίρ]6 οἵ εἶναι 
ἴα οἴη οτηο. (Οομηραγο “ροδεεκ αὰ Ῥάγψη., Ρ. 2771.) 

411. 
ἔπειτα. Οὐοτηρᾶγο ἱ. 2, 30.--ττοῦῖ πρῶτον μέν. ΑΠΟΥ δὴ ἱπίοττοχα- 

τἴνα οἴαυδβο, {6 γεϊδείνο ργοποῦη ἰ5 οἴδη μὺϊ (ον (6 ἀοπηοηδβίτγαι γὸ 
οὗτος, ΟΥ̓ οὗτος γάρ. (Οὐτηρᾶτγο ἱ., 3, 64.)---ὀρθὸν ἀνέστησαν. ΤΟ 

ποτίδι, δ5. αίογο, γοίοσα πόσα 10 Ἡνμῆϊ 5 σΌΒΙΟΠΙΑΓΥ ΟΥ αἰ νν ΔΎ (ἀκὸ8 

Ρἷδοο, δηὰ βόποθ πδα (6 του οὐὁ ἃ ργοβοηῖ, ΑΒ τοραγάβ {{ ἰάδα 

ἱϊμοῖ, σοιηρᾶγο ΟἿς,, Ν, 12.,.., δ᾽: “ 9.μα μγέπμεηι ἐὸα ἀμπιὸ ἐχεὶ- 
ἑαίον ετἰ:ο} εἰ ἐγεκίου ἐοπσε μι, μὲ ἀξοόγατι εορηπίίοπεηι καίων ἐπέμεπίε 

ἔαρετε »όυπενὶ.".-τὴ ὀὲ ὀρθότης. “ Αὐπὸ υνΐα ὑρτίχιν πο 85 οἵ δίαίυγο."" 

-“μᾶλλον. “ὙΜΠ} πιοτὸ σοηνοπίοποο,᾽"--καὶ ἧττον κακοπαθεῖν, οἷς, 
κι τι Δ. “Δρά {δι {πο 5ὸ ματα ΒΟ ΠῸΥ 1655 ἰδίυγΥ, ἐπ νυ λον τ Ὸν 
(πὸ χούβ) νᾶνο σοποϊγυσίοά ἃ (συν οἵ νἱδίοη, δηθὰ οὐ πνιοδτίηρ, δοδ 
ΟΥ̓ προβκίημ." ΤῊ ἰσυσ τοδύϊηρ νόγο ἱα οχίγοιηον ἀουθιίω!. ΑἹ 

πποαὶ αἱ! ιν Μ585, δ  οὐϊιίουν ᾶνο κακοπαθεῖν" καὶ ὄψιν, κι τ΄ ἃ 

φιρτίης οἷς. δ νῆνο ἱπποτίοά εἰνὲν ἰαυιπησηιίουοά υνοτὰ, τῃ δὸ 
[2 
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σογάδησο νυ τ 1Π6 Ἰη σΘ 015 Θιπθηδαΐίίοη οὗ Κα Π ΠΟΥ, ἀπ ἢᾶγο μἰασθά 

ἃ σΟΠΊΠἃ αἴϊοῦ κακοπαθεῖν ᾿ῃδῖθαα οὗ ἃ 6Ο]Οη.---ἔπειτα. “1η 1ῃ8 

ποχί ρα." Μόοτΐθ σΟΙΙΠΟΙΪΥ ἔπειτα δέ. (ΟὐΟΙηρατθ Κῆρετ, ΥἹ]ὶ., 8. 

10.)---τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς. “ΤῸ {Π6 τοδί ΟΥ̓ ΔηἰΠη8]15." ΟὈΞΟΥΥΘ 

[Πΐ ἑρπετά ἰβΒ ΠΕΥΘ δρᾶ ἴῃ 115 σθῆθυαὶ 56η56 οὗ {ῃϊηρσβ {ῃαΐ 

ΤΟΥ 6 ὈρὸῸη 1ἴῃ6 θαγίῃ, βίποθ. ἕρπω τθδῃβ “10 να] Κ᾽ 85. 611 85 

τε ρΥθθρ." ΤῊΪΐβ, ΠΟΨΨΘΥΘΥ͂, 5 ΤΑΊ ΠΟΥ [5 ροδίϊοα] ὑβᾶσθ ; ἴῃ ΡΥΟΒΒΘ, ἴΐ 

ΘΟΠΉΙΠΟΠΙΥ ΤῊΘΔΠ5 “ὙΟΡΕ 65." --τὸ πορεύεσθαι. ““ΤἼῊΘ ΡΟΥΘΥΙ οὗ Ρτο- 

ὁδϑάϊηρ,᾽" 1. 6., 16 ΤΔΟῸΪΥ ΟΥ̓ πιοίίοη ---προςέθεσαν. ““ΤΏΘΥ δαὰ ᾽" 

Οὔδβοσνυθ {Π6 ΌγοΘ οὔ [Π6 δουϊβέ. 

ὁ 12. 

καὶ μήν. ““Απά ἴῃ {τυ}. ΤΏΘΒ6 ΔΤΘ ΡΔυ 0165 ΠΟΥ οὗἉ ὑγαπβι τ π. 

ὉοτΊρΆΓΘ ἰἰ., 8, 10.--- μόνην τὴν τῶν ἀνθρώπων, κ. τ. Δ. ““ΤΠΘΥ Βᾶν6 

τηδάθ (μα΄ Δ10Π6 οὗ θη 500}, ἃ5, ὈΥ Τουσῃϊησ {Π6 τηουΐῃ αἵ ἀἰ δ υθπηί 

{ἰπ65 ἴῃ αἰΠδυθηΐ ρατίβ, θοΐἢ ἴο δυιου]αΐθ {ΠπΠ6 νοΐςσθ,᾽ ὅζο., ἡ. α., ἴο 

ΕΓΓΘΥ ἀγιϊου]αΐθ βουσηάβ. Βοίουθ οἵαν, ΒΌΡΡΙΥ, 85 Ὀδίοσθ, τοιαύτην. 

ΟΟἸρΆΓΘ ὁ θ.---καὶ σημαίνειν πάντα, κ. τ. Δ. ΤὮΘ 5ΔΠ18 8ἃ5 καὲ οἵᾳ 

ἡμᾶς σημαίνειν πάντα, κ. τ. Δ. ἌΥΏΘΠη ΤΠΘΥΘ 816 ὕγ)ὸῸ ΟΥ̓ΠΊΟΥΘ 86760- 

{ἰν8] ΟἸδιι565 [ἢ Β οθββίομ, ἀθροηάίηρ οἡ ἴΠ6 ΞΆΓΠ6 γ61Ρ, ΟΥ̓ Οἢ αἰ τ- 

Θηΐ νϑῦβ, θαΐϊ ἴῃ {Π6 58 Π16 σουθυημηθηΐ, {Π6 τοῖν 15 σΘΠΘΙΑΙΥ͂ 

564. θαΐ ΟΠ66, ἃπᾶ {ΠΟΘΙΘΌΥ 1ῃ6 ἴννο ΒθηΐθποΘ5 ἃῦθ απ θα ᾿πΐο οη6 

Οὐομραγα (Καληον, ὁ 839, υ7ε1.) 

ᾧ 18. 

οὐ τοίνυν μόνον ἤρκεσε. “511 ΓΑΥ ΠΟΥ, 10 ντὰ5 ποῖ ΒΗ] οἰ πε τη σον, ἢ 

τ. δ.. ἀηἀ γεοῖ {Π15 Δ]0Π6 νγὰβ ποΐ β ΠΠοἰθπί. ΤῊΘ ρΡατίῖο]6 τοίνυν ΠΘΙῸ 

Πα5 ΠΊΘΤΘΙΥ 1Πη6 οἤδοϊ οἵ σοπεϊπυΐησ {6 ἀἸΒΟΟΌΥΒΘ, 8 Πα πη ΓΚΒ ΠΟ 1Π- 

ΓΌΥΘ ΠΟ 6. ΟΥ ΘΟΠοΟΙυβίοη ΤΌΤ νμαΐ ργθοθᾶθβ. ΟΟΠΊρατο ϑδέμγε, ]νεπ. 

Χεη., 5. Ὁ. ἃ, πὰ δελμαείεν αὐ ])επιοδέϊι., Οἰψηέδι., ., Ὁ. Φῷῷ.---τἐπιμε 

ληθῆναι. ἘῸΥ ἴΠ6 τη] 416 ἐπιμελήσασθαι.----καὶ τὴν ψυχὴν κρατίστην, 

κι τ. 3. “δ Πᾶ5 αἶβο Ππηρὶδηΐθα ἴῃ τηδῃ {Π6 5010], νν]οἢ 15 πποϑέ 

ΘΧΟΘ]]ΘηΣ ἴῃ ᾿ἰΐβ παΐαγο,᾽" ἡ. δ... Ὑν ΒΙΟἢ 15. μἷ5. Ἰογα!θβὲ ρατί. Τὴ6 δά- 

Ἴθοῖῖνο κρατίστην ΠΘΥΘ ΤὈΤΙῚ5 1Π6 ρτϑαϊοαΐθ, πα 15 δαυϊναϊθπὶ ἴο ἣ 

κρατίστη ἐστίν. Τὰ ΒΘ Οἢ Ο45685 ἰξ 15 νοΐ {Π6 ἀὐίίοϊθ. (Μᾶαΐξίλῖα, 

ὁ 277, ὑ.)---τίνος γὰρ ἄλλου ζώου, κι τ. Δ. “ἙΟΥ͂ νηδὲ ΟἸΠΘΥ δηἰΓη 8} 5 

5801}, ἴῃ 1η6 ἢγβί ρΊαδθ, ὰ5 ρουοοῖνϑα {Π6 ροάβ, γῆο ᾶνθ αὐγαηρσθα 

{[Π686 τηοβὲ βίυροπάοιβ ἀηὰ ΘΔ. 1] ννου 5, {Παΐ [ΠΟΥ οχὶβί 1 ὁ, δ., 

"5 ροτοοίνοα {Πᾶὶ 1Π6 σοᾶβ δχίβῖ, νὴ ᾿ᾶνθ αὐίαηρθᾶ, ἄς ΒΥ ἃ 

Υ̓́ΘΤῪ οἸοσαηΐ ἰάϊοπι, ἃ ποιιῃ, νΉ ΟΝ, 1 16 ΒΘ 56 ΘὨ]Υ ΥΘΥΘ τοραγαθα, 

βῃουϊαὰ Ὀ6 106 βυθ]θοὶ οὗ ἃ γϑυὺ βυθβοαιθηΐ ἴῃ {Π6 οοπβίσχαοσιίοη οὗ 

{Π6 βθηΐθποο, 18 πιᾶδθ ἴο ἀθρθπᾶ οἢ βοπιθ οἴποὺ ὕθτρ ρσθοθαϊησ ἴῃ 

ῬΘΡΟΡΝ. 
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ἴ6 οοηδίγυσιίοη. ὙΠῸ ϑεῶν 18 ἤΘΥΘ σουδγποὰ ὈΥ ἤσθηται, ΘΠ 
186 τορυϊαγ οοηβίγμοίίοη νγουὰ ἢᾶνθ θθθη ἤσθηται ὅτι ϑεοί εἰσι, οἵ τὰ 

μέγιστα καὶ κάλλιστα συνέταξαν. Οὐπηράγο δ αειλία, ὁ 349; Καλπετ, 
ὁ 598, .7εἰΓ; ἀπᾶ, 85 τοσαγὰβ (ῃ6 βϑηϊζτπθης ἰ156 1 δχργθεβθὰ ἰπ τῃ6 
ιοχί, σοηβυϊὲ Οἴοοτο, Ν.. ἢ)... 1., 61.--τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα. ΤῊΘ 

τοίδγθηοθ [8 ἴο 1ῃ6 ἀπίνθιβθ. Οοιηρατ Ρ]αίο, ζκ6., χ., Ορ., τοὶ. χ., 
Ρ. 74, εἀ. Βιρ. 

ϑεραπεύουσι. Ἐρτο (6 γοτὺ ἄστθοβ ἴῃ ΠΌΓΤΩΘΟΙ, ποῖ υν ἢ φῦλον, 

ουξ, ΒΥ αἰγασίίοη, νΠῊ ἄνθρωποι. ἘΚ ΟὮΠΟΥ ΤΟΙΈΓΒ, ἰη ΠΠυδιγαίίοη, ἴο 

ϑ'ΔΠαδῖ, ὕρ., ε. 80. ὑπ ορρογίμπῖοτ ἵαρα εοἶϊϊα, φιιαπι εαπιρὶ {με- 
ταπί,᾽" ἀπὰ αἰβὸ ἴο Οἴσογο, Ῥλὲϊ., ἵν., 4: “" μὲς ἐσίέωτ εἰπε σοπδιΐετα, 

πίσὶ ἰαίγοπες μείαπί."--Ἦ ψύχη ἢ ϑάλπη. Οὔδογνο ἤότο ἴΠ6 διηρίου- 

ταδί οἵ 1Π6 ρίυτα], 85 ἱπά σαιίηρ ἀἰθτοηΐ ἀθστθ 68 ΟΥΓ νατί οἰ ϊ685 οὗ οοἹ]ὰ 

πὰ πεαϊ. (Οοιηρατο Κῶλπεγ, ὁ 858, γ... .7ε[{.γ-τῤώμην ἀσκῆσαι. “Τὸ 

δοσυΐγα βίγοησιη ὈΚΥ Οχοτοῖβο.᾽" [ΓΑΈΘγαΙν, “10 ΘΧχοσοῖβθ βίγοηρσί." 

- πρὸς μάθησιν ἐκπονῆσαι. “Τὸ 101] Δἴ Υ ̓Ιπϑιγαοίίοη,᾽ ἑ. ε.», ἴο 101} 

ἴο δοηυῖγο ἱπβίγασιίοη. Οὔδβουν {πὶ ἐκπονέω ἰ8 ΠΟΤΘ υδροὰ ἱηίταη- 
Βἰτἰ νον. [15 τποτῸ σοτηϊποῃ Θπιρὶ ουτηθηΐ 8 {παΐ οὗ ἃ ἰγταηβί εἶν γϑτὺ 

ὙΠ 16 δοσυδαῖιίνο. (Καωλπεν, αα ἰος.)-- διαμεμνῆσθαι. “Το ΚοοΡ 

ἴῃ ΤΠ  ΠΊΟΤΥ.᾽" 

ὁ 14. 

οὗ γάρ. “15 ἴὲ ποὲ {π6π." ΤΏ656 ρδγίίο]68 ἃγὸ ἱπίθυτοσαῖῖνθ πὶ 
ἀοπιοπβίγαϊοη δπά ἀγρυπιδηΐ, πὰ ἅγὸ δαυϊναὶθηΐ ἴο {π6 1,διἴπ ποππε 

ἰσίμωτ.---ταρὰ τὰ ἄλλα ζῶα. “Τὴ σοιηραγίβοη ὙΥἸ ἢ 1Π|6 τοβὲ οὔ δηϊ- 
πιϑῖβ." (Μαιιλία, ὁ 688, ε.)--τφύσει κρατιστεύοντες. ““ΝαΙΌΓΑΙΙΥ οχ- 

σα Παρ {Π6 π|.᾿"---οὔτε γὰρ βοὸς ἂν ἔχων σῶμα. “" ἘῸΥ ποίου τνουἹὰ 

0η6 ἱΓ 6 μαὰ δῃ οχ᾿β ὑοάν." ΤΟΙ {Π|6 ῥ᾽ ΌΓΑΙ ἄνθρωποι, νηΐ ἢ ̓γὸ- 
σοάδβ, νυ ΠΙΔῪ ΒΌΡΡΙΥ ἄνθρωπος ΟΥ̓ τὶς ννυΣῖ! ἔχων. (Καλπετ, αὰ ἰος.) 

Οὔποτγνο, πποσθούου, {π8. 16 ρατιίο!ο ἂν ἰ8 βδοτηοιίπηο65 Τουπὰ τοροδιοὰ 
ἱπ ἃ βοπίσποο, 85 βου, ὑγθοτΘ ἰξ ἰΒ ἤγβί αἰἰδομιοὰ ἰοὸ 1Π6 τννογὰ βοός, 

οὐ υυμίος εἰνὸ στοδίοβί σπιρ}85.5 5 ἰαίά, δηὰ ἰ5 ἃσαίη ρἰδοδὰ δου ἴπ6 

γαῖὺ νυ ΐοῖνν ἰξ τηοάϊῆοα. (Καωλπνεγ, ὁ 432, δ.)---ὅσα. ΞΒΌΡΡΙΥ ζῶα. 
Γμο τοίσγοποο ἰδ ἴὸ νυ μι νυ ὑγουἹὰ τόση αυδότγυτηδηουβ δηΐπη8 18, ΟΥ 
ἰν6 το καν ἰγίθο.---πλέον οὐδὲν ἔχει. "" ῬΟΒΒΘΟΒΒ ΠΥ δἀνδηίδθο (ΟΥ̓ 

{16 τεβὶ)." ΒΌΡΡΙΥ ἢ τὰ ἀλλα.---ἀμφοτέρων τῶν πλείστου ἀξίων τετυ- 
χηκώς. “ὙὙΜ5Ὸ. πιᾶνο οδιαίηοά θοι} οὐ 1656 ἐπ {πὸ στοδίοϑί ὄχοοὶ- 
σῦσο," ΠΓΟΓΆΙΨ, “ νΌΤΙῊν οἵ πιο." ΤΊ τοίδγομσο ἰ5 ἴοὸ 186 δον 

ἀπὰ {6 τηΐη,---ἀλλ' ὅταν τί ποιήσωσι, κ. τ. Δ. “Βυϊΐ, ν᾿ θοπονον {ΠΟῪ 
Δ..Δ}} βᾶνο ἀοπο δι, ὙΠ] γοὺ εἰν κ ταὶ ΠΟῪ στο ΤῸΓ γοὺ "ἐν κὰν 

ἡαὶ τελναι τοῦδε τπ6 ροὐπ ἀο 1ἴὸ τοδκὸ γοὺ Βοϊίονο {πὲ {ΠΟῪ σᾶτο [ὉΣ 
νΟυ ΘΑ ἀοροπάοπι οἶδυκδο, ἱπιγοάπσοά ὃν ἃ σοη)υηοιίοη, οἴδη ἂν» 
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ΒΙΠ65 ἃ αἰγθοὺ ἱπιθυγοσδίουυ ΤᾺΌΥΊη, 51} γϑίαϊπίησ (Π6 σοη]αποίϊοπ 

Ναμιθτοιβ ἰηβίαποοβ οὗ 1ῃ15 σοπβίγιοῦοη ἃ16 σίνθη ὈῪ ΤΥ Ζβοῖιθ, 
Οιιαϑί. 1μι6., Ὁ. 184, δεηφ. (Οοτηρατο Καλπεσ, ᾧ 882, .1ε1{.}----νομιεῖς. 

ΑΤο [ῸΥ νομίσεις. 

ὁ 15. 
συμθούλους. ““ΑανΊΒΕ15." ΤῊΪΒ 15 1Π6 ΤἝΡΙΥ ΟΥ̓͂ ΑΥϊβίοἀοιηυδ, 

Ὑγ}0 4|}465. ρδυ ου] ]Ὺ ἴο 1π0 50- 6 8}16 ἃ σθηΐι5 οἵ ϑοογαΐθβ.--οῦταν 

δὲ ᾿Αθηναίοις, κι τ. Δ. ΤῊΘ ΔΗΒΊΟΥΙ οἵ Βοογαίθβ.---πυνϑανομένοις τι 

διὰ μαντικῆς. ““ΤΠαΕΪΤΙΠρ ἃθοιΐ ΔΠΥ {Πϊησ ὈΥ͂ Τη68Π85 οὗὁὨ αἰν!παίίοη. 

ΤῊΪ5 σϑίθυβ ποῖ ΟὨ]Υ ἴο {π6 σοπβυϊιίηρ οὗ οἴηθη5, θυΐ 4150 οὗὁὨ ΟΥ̓ΔΟΪ68. 

-- οὐ δοκεῖς. “ἼὯο γοὰ ποῖ {ῃϊηκ.᾽ --τέρατα. ““ Ῥογίοηίβ." ---ἀλλα 

μόνον σὲ ἐξαιροῦντες, κ- τ. Δ. “Βαϊ ρμίοκίηρ γοι ἀοπθ ουὔΐ (ΠΌΤΩ 8}} 

τηδη ΚΙ η4), 40 ΤΠ6Υ ΠΟΙὰ γοὰ ἴῃ πϑρ]θοῖ 1" ΤἼΈΘΓΑΙΥ, “ἀο {ΠΘΥ μι 

γοι ἄονη ἴῃ πορ]θοῖ,᾽ 1. 6.) ρα  γοὺ ἀονν πη ἀπά μᾶνθ ἀοπθ ψἸἢ γοα. 

6 16. 
οἴει δ᾽ ἂν τοὺς ϑεοὺς ἐμφῦσαι. ““Ὅο γοὰ {Π]Π}Κ, ΠΠΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, {πᾶξ ἐΠ6 

Βο65 νγου]α παν θβησοπηάοτγθα."---ἰ μὴ δυνατοὶ ἦσαν. ὙΠδΐ 15, εὖ καὶ 

κακῶς ποιεῖν.---ἐξαπατωμένους. ὙΠαΐ ἰ5, ἰπ 1Π6 ορίπίοπ {ΠΥ παᾶ 

Τουτηθα, {Παΐ 1η6 σοῦβ ΟΊ 4016 ἰο θαποῆϊ δπά ἴο ἰπ]υτο.---τὰ χρο- 

νιώτατα καὶ σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων. ““ΤῺὮῺΘ τηοϑβὲ δυϊάϊηρ δηὰ 1Π6 

νυν ἰβοϑῦ οὐ πυτηδη ᾿ἰπϑίϊ το η 5." ---οἱὶ φρονιμώταται ἡλικίαι. ““ΤῊΘ τηοδὲ 

ἀϊβογθοί ρϑυϊοῦβ οὗ 118. Οοιήρασο ΟἼσενο, Ν. 0... 11., 8.---ϑεῶν ἐπι- 

μελέσταται. ΤῊ δα]δοίίνο ΠΘΥΘ σΟΥΘΥΠΒ {Π6 σοηϊῖνο, Ὀθοαῦβθ 1Π86 

γΘΙῸ 0 Ψ ΒΐΟΙι 1 ΘΟΥΤΟΒροπβ (ἐπιμελεῖσθαι) ΒΟΥΘΙΏΒ {Π|6 ΒΔ Π16 ΟΏ56, 

(Μαιιλμία, ᾧ 348, Οὖς. 1.) 

6 17. 
ὠγαθέ. «ΜῪ ροοά ΠΊ6πα.", Οοπίταοσίοα ἔγτοτη ὦ ἀγαθέ. '"ΓΗΪΒ 6Χ- 

ΡΓΘββϑίοη Πᾶ5 ΔἸννΑΥ5 ἃ 5] σῃξ Βῃααθ οὗἁ ἸΓΟΠΥ͂ ΟΥ̓ ΒΔΤΟΔΒΠΊ, κ Ὁ δοπε 

ἴῃ 1αἰϊη. (Οοιηρατο Κῆσεν, 1ἰϊ., 8,1, ἀπὰ Πεγηιαηη, αἃ ἰος.)---ὐνών. 

“ὙΜΉΠ|6 1 15 τη γου.""---καὶ τὴν ἐν παντὶ φρόνησιν, κ. τ. Δ. “«Τμαΐ 

1ῃ:6. ᾿π:6]]σθησθ, 4150, Ὑν ΠΟ Ρουν 65 ΘΥ̓ΘΥΥ Ρατὶ οὗ {Π|6 ὈΠΊΎΘΙΒΘ, 

ἀἴβροβθβ {πᾶῦ ἀΠίνουβΘ ἴῃ ΒΌΟΝ ἃ ὙΥΔΥ 85 ΤΠΔΥ Ὁ6 ρἰοαβίησ ὑπίο ἰϊ.᾽ 

-καὶ μὴ. ““Απᾶ (γοὰ οὐρη ) ποὶ (ἴο ΒΌΡΡΟΒ6)." ΒΌΡΡΙΥ οἴεσθαι 

χρή.---δύνασθαι ἐπὶ πολλὰ στάδια ἐξικνεῖσθαι. ““Οδῃ ΥΟΔΟἢ 1ῃ6 ἸδηΡΊΝ 

ΟὗἉ ΤηΔηΥ βίαδία." Τῆο βίδάϊαπι 5 600 Ογθοῖς, οὐ θ0601 Ἐπ ρ] 5ἢ 
[δϑῖ. ΤηΘ Ῥγθροβί(οη ἐπί 18 οτηρὶ ουθᾶ ἴῃ ἀθἤηϊοΠ5 ΟΥ̓ ΡΙδ 66, δἢ- 

ΒΟΥ ἴο 1Π6 αιδβίίοη “ἦ Πονν [γ᾽ (Μαϊλῖα, ᾧ 580, ς.)-τπερὶ τῶν 

ἐνθάδε. Οὔβοῦνθ {πᾶΐ φροντίζω 5. αἴϑο οοηδίταοα τ [ἢ Β᾽τηρ]6 

δοηϊιίνο. ΤῊΘ Ῥγθβϑηΐ Διγδησοιηθηΐ, ΠΟΥΡΘΥΘΥ, σαΥΤ 65. ἢ ἴδ δὴ 

ΔΙ. οἵ στϑαίου ργθοϊδίοη, ()ηαιίειϊα, ὁ 848, Οὐ. 3.) 
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» ᾧ 18. 

ἣν μέντοι. “ΤΙ, ἰπάοοα." Οὔδοτνο ἰμαΐ μέντοι ἰΒ ἃ σοπῆτιτηδίϊνθ 

Ραπίοϊο, απὰ ἰ5Β οἴδη υϑοὰ ἴο τη Κ6 ἃ Ποὺ βθῃΐθηοθ ΤΊΟΤῸ οιηρδδίϊα. 

(Καλπεν, ὁ 130, .7ε1.}---ὥςσπερ ἀνθρώπους ϑεραπεύων, κ. τ. Δ. “Ἐγδη 

85 ὃν μαγίπρ δἰΐθηιίοηβ απο τη θη γ0ὰ ἀἰΒΟΟν Υ {Π056 ὙΥ 80 ἅγὸ ἱποιποὰ 
ἴο ΡΑΥ͂ γοῦ αἰϊοπίϊοπϑ ἴπ τοίαγη."" --συμδουλευόμενος. “ΒΥ σοπδυϊιίησ 
αἷοπρ νυ οἴδογβ.᾽" --οὕτω καὶ τῶν ϑεῶν, κ΄ τ. Δ. "80, ὈΥ ΒΟΥΝΠΚ 

{ὔοτι, γοὰ τπᾶκο {τ|8] οὐἩ 16 ροάβ, 88 ἴο υυβοίμοσ," ἄς.---γνῶσει τὸ 
ϑεῖον, ὅτι ἔστιν. “Ὑοα 0} Κποιν τ[Π6 σοἀποδά, {παὶ ἰξ 15,᾿} 1. ε., γοὰ 

ΠῚ Κηονν {πᾶὶ 16 σοάποδὰ 15. ΤῊΪΒ σοηβίγαοιίοη ἢ.85 δἰγοδὰν ἤδθη 
αἰϊυδεοά ἰο ἴῃ ὁ 13.---αὐτούς. ΤΊΘ ροὰβ ἱπηρ! θὰ ἴῃ τὸ ϑεῖον. ΤΈΏΘΤΟ 

8 πὸ ποοὰ, τπογοίοτο, οὐ οὐσ οὐηϊ της αὐτούς τυ Ἐτποβιΐ, οὐ οἵ 

τοδάϊηρ αὐτό, νυν ἢ οἴποτβ, τότ ἃ δυν ΜΞϑ. ΟὌΞΟΥΙΥΘΟ, ΠΊΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 

{Ππ|Ὸ αἷτ οὔ οπιρἢδβὶβ νυ ΐσῃ τῃ6 Ῥγοποῦπ αὐτούς σαγτῖθ 5 υν ἢ [ὲ αἵ (η6 

οἴοβο οὔ ἴῃ βρηΐθποο ; 50 {παῖ [15 Ῥγόβθποθ 8 ΓᾺΓ ἴγοπιὶ Ὀδίπο ΡὶΘ 
οπδϑίίο. 

4 19. 
ἦμοι μέν. ““Ὅπίο πιο, 1 σοηΐο55." Οὔβογνθ 16 οιῃρίουτηθηΐ οἵ 

6 διυρμδιῖσ ἕοτσια οὗ (6 ῬΘΥΒΟηΔὶ ργοποῦῃ, ἀπὰ ἰ18 ρμοβί το δἱ 1ῃ}6 
θορίπηίΐηρς οὐ ΉΠ6 βΒοπίθησθ ϑομιηθίθου δηὰ Ὀἰηπάοτγί τοδὰ ἐμοὶ μέν 
οὖν, ἴτοῖα οὔθ Μ. -- ὀπύτε ὁρῷντο. “ΔΥΒΟΠΘΥΘΥ ΠΟῪ παΐϊρσινς θὲ 

βοῦη." (Οοπιρᾶτγο ἱ., 3, δ7.)---δν ἐρημίᾳ. “Ἰη Βοϊὰθ."".-- μηδὲν ἄν 
πότε, κι τ Δ. “Τμαὶ πὸ οὁπ6, αἱ ΔΩΥ {{π|6, οὗ (ΠΟ56 {πΐησ8 ᾿νηΐον 

ΠΟῪ ταΐ σης θ6 ἀοίηρ, νγου ὰ Θβοῦρο [ὉΓ δ ἰηβίδηϊ {πΠ0 οὐβογναϊίοῃ οἱ 
ἴ:6 μοάπ.᾽" Οὔβογνο 16 ἴογοο οὔ 16 δογίβί ἰῃ διαλαθεῖν. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ Υ. 

41. 

εἰ δὲ δῇ, κι τ. Δ. “Βίησο, τηουγθονου, ἐπ ὙΟΤΥ γυῖῃ, βο  -σοπίτοὶ, 

αἷκβο, ἱβ ΘΓ ὅπ ποπόγαῦὶο δηἀ δὴ Χο! δηϊ ροββοβδίοη (ὉΓ ἃ τηδη. 

Το μαπίο!ο εἰ δδ5 πότγὸ {πὸ (τοῦ οὗ ἐπειδή, 1ὴ6 τοίδγοησο δοίης ἴο 

8 ὅᾶκο {π|ηΐὶ δόπη 5 οὐὁἨ πὸ ἀουθί ; δηά τΠἰϑ σῆδὸ ἐβ τηδόο 81}} ΟἸΘΌΤΟΥ 

ὃν τὉ56 ἀὐά(είση οὐ δή, νυϑΐσι ἐν οὔσῃ οπιρίονδά ἴῃ {8 ὙΓΔῪ ΤῸ τ 

μΡυγροβο οὗ ἱπιραγιίπρ πῆοτγὸ ΘΧρὶ οἰληδπ5 (0 {Π|ὸ οἴδυδο, δηὰ τη δη- 

βύνετα ἴ0 {πὸ [εἴπ τέγο.---εἰ τι προὐδίδαζε λέγων, κι τ. Δ. “ Ὑγποῖποτ 
6 ἴπ ΠΥ ὀσρτοο ὑγροά ὁ ΟἸΠΟΓΒ (0 [15 αἰιαίηπησπί ὈῪ δον πρ Βυοὴ 
τη ρν ὅ» (ΟἹ οννΒ.".--ἀρ' ὅντιν᾽ ἂν αἱσθανοίμεθα, κι τι Δ “ Βοιίνοτ, 

ΨΠΟΙΩΒΟΘΥΟΥ ὑγ6 δου) ροτοσίνο πυθδογνυίσηι (ὁ αἰσΟΩΥ ΟΥ̓ νυ 6, ΟΥ̓ 

ἰδοπραῦο οὐ σηδυτίοχ ᾿δθοτ, οὐ αίνοη τὸ βίδορ, υΐν ὁπο νου τνὸ 
μεῖδοι π|. ἐ, ἩΒοινον, ἢ τὸ κου ρμεγοοίνο ΔΠῪ ὁπὸ πονπογνίδηι, 
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ἄς. ΤῊ σϑηϊῖνοβ γαστρός, οἴνου, ὅζο., ΛΘ. σΘὨΪν65 Οὐἁ σΟΙΩΡΔΤΊΞΟΗΝ, 

ἀηα ἥττω γαστρός, ὅζο., ΤΩΘ8Π5, ΠἰΓΘΥΑΠΥ, “Ἢ ἸΠΙ͂ΘΤΊΟΥ ἴ0,᾽ ΟΥὉΦ1655 ἴπᾶπ 

δἰαιτοην,᾽" ἄς. (αμιλῖα, ὁ 3861, 4.) 80 ἴῃ 1δἰίη νγ6 ΠᾶΥ͂Θ “ἸΏ ΓΕΥΙΟΥ 

νοἰμρέαίνιι5." ΟΌΒΘΥΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, {Π6 ΔΌ56ῃ66 οἵ ὄντα ΔΟΥ ἥττω, 

1Π6. οἴηϊββίοη οἵ 1Π6 ραγοῖρ]6 οἵὨ εἰμέ θθὶπρ' Θοτητηοη ἴῃ ΒΌῈΘἢ Θ8568, 
ψοΥΘ ἴπ6 δα͵]θοῦῖνο 5 ἃ ργϑαϊοαΐϊϊννο ἴοσοθ. (Καλπεῦ, ᾧ 082, 8, 

«εἰ [.)---τοὺς πολεμίους κρατῆσαι. ΤῊΘ γοΥὺ κρατέω 85 ἴΠ6 τηθαηΐηρ 

οὗ “10 βυθάμ6,᾽" ““ἴο τηδδβίρυ," θη Ἰοἰποα ἢ (Π6 ΔΟΟΌΒΑΕΥΘ ; 

ὙΠΘΊΘα5, ὑγΏΘη ἰΐ σου η5 [Π6 σαηϊίνο, ἴ{ ΤΟ Δ Π5 ““ἴο ΤᾺ]6 ΟΥ̓ΘΥ,᾽" ὅσ. 

ὁ 2. 

εἰ δὲ γενόμενοι. ““ Απᾶ 1, οα Πανὶηρ αὐγὶνϑα.᾽" --- τῳ ἐπιτρέψαι, 

κι τ. Δ. “Τὸ σοχημηῖ απο ΔΠΥ ΟΠ6 ΘΙΓΠΘΥ τη816 ΟὨ]]άγθη ἰο θἀποαΐο, 

ΟΥ̓ τη άθη ἀδυσῃίουβ ἴο ρτοίΐθοΐϊ, ΟΥ̓ ΤΠΟΠΘΥ ἴο ῬΥΘΒοΥυβ." Οὔβοῖγο 

[Πα 1Π6 ἱπῆηϊῖνα ἰδ υ5648 ΓΘ] ΘΠΕΥ ΔΙ͂ΘΥ ὙΘΥῦβ πη {ποιηβοῖνθβ οὗ 

Θοτηρίοῖθ τηθαηίησ, θαῦ νυν ἢ Ϊο ἢ νου] ποῦ Ὀ6 5. Π]οΙ Θπί]γΥ ἀθῆποα νυ τἢ- 
οαΐ 50} Ὧη Δα 0, ἴΟ ΘΧΡΥΘ55 ἃ ΡΌΥΡΟΒΘ ; 85 Π6ΙΘ, παιδεῦσαι, διαφυ- 

λάξαι, διασῶσαι. (Μᾶαιιλῖα, ᾧ 532.)---ἀξιόπιστον εἰς ταῦτα. ““ὙΝ ΟΥΤΏΥ 

οἵ οΘοηῆδθποθ [ΟΥ̓ {Π656 {π|η65,᾿ ὁ. 6.» ἴπ [656 τηδίζουβ.---ἡ γησόμεθα. 

Οὕβουνθ 1Π6 ἱπαϊοδίϊνο ἴῃ 1Π6 ἀροάοβίβ, δ ΘΥ εἰ συ ἢ 1}6 ορίαίνα ἰπ 

1π6 ρῥγοίαβίβ, ἀπ ἃ ἤθησ6 ΘΧΡΥΘββίηρ ἃ ροβιτϊνο οουίαϊηΐν {παὶ τγο ΝΠ 

ποῦ Τορατα Πΐπὶ ἃ5 βθοῃ. (Καλπεν, ὁ 855, ὃ., «7ε1.---ταμιεῖα. “«“ΟἿΓ 
τη 165." --ἔργων ἐπίστασιν. ““ΤῊΘ Βυροτϊπίθπάθησθ οὗ ἀρυίου]- 

ἴα ΓΔ] ἸΔθΟΥ5.᾽" ΟΌΒοτν {μαΐ ἔργον, {κ6 [Π6 Τιαἰῖη οριιδ, ἰβ οἴζθῃ πβϑὰ 

ἴο ἀδηοίθ ἀσυὶοα] τ Γὰ] Ορθυαί 05, ΟΥ̓ ΪΔὈοτίηςσ ἴῃ {Π6 θ᾽] 45. (Οοπι- 

Ῥάτθ Ζμῆπζεη αὐ ΤεΥ., Εδιτι., 1ϊ.,.1, 14.)--διάκονον καὶ ἀγοραστὴν τοι- 

οὔτον. “Αἡ ἀρσθηΐ Δη4 ΡΟΓΥΘΥΟΥΙ Οὗ 5010} ἃ ΟΠαΥαοΐου." ΤῊ ἀγορα- 

στῆς ννὰ5 ἃ 5].γ6 0 ΡΕΓΟΠ ΑΒΘ α ΡΥΟΥΒΙΟΠ5 ΤῸΥ {Π6 Τάτ ν ; ἃ ΤἌτηϊν 

ρυγν νου. Ζριιπθ ἀπᾶὰ Βουπριηδπῃ γρδά τὸν τοιοῦτον, ἴτοτη ϑίοθεΡ 5 

ἀπά Αἰμθηθιβ. ΤῊΘ ΔυᾺ1016, ΠΟ ΝΟΥ ΘΥ, ἰ5 δαἀρᾷ ἰο {πἰ5 ννοσγὰ ΟὨΪΥ 

ὙΠ Θη ἰΐ ὙΘο 5 ἴο ἃ ῬΡΘΊΒΟ ΔΙΓΘΔαΥ Κποννῃ. ((ΟΙΏΡαΓΘ ἰΪ., 8, 3, ἀπ 

"Μαιέλμία, ὁ 2θ5, 17.) 

ὁ 3. 

ἀκρατῆ. “1 ἱπίοῃηρογαίθ.""-- πῶς οὐκ ἄξιον, κι τ. Δ. “ἩΗον ἰ5 πὶ 

ποῖ νυ τί ἢ ΟΠ Θ᾽ Β ΥὮ116 1παᾶΐ Π6 ἈΪ 56] Γ συαγα ἀρσαϊηβὲ ὈΘοοπηϊηρσ 5110}}.᾽} 

Οὔβοτνθ {Π6 οἴδοϊς οὐ {Π|6 ραυίϊο!θ γέ οἡ αὐτόν, σἰνὶηρ 1Π6 ΡῬγτοποὺῃ ἃ 

ΒΡΟΟΙΪΘ5 οἵ το θχίνθ [ΌΥ06.---καὲ γάρ, οὐχ ὥςπερ, κι τ. Δ. ΤῊΘ οΥΘΥ 

᾽5, καὶ γάρ, ὥςπερ οἱ πλεονέκται, κ. τ. Δ., οὕτως ὁ ἀκρατὴς οὐ τοῖς μὲν 

ἄλλοις, κι τ. λ.-τ-τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα. ΤῊΘ γοτὺ ἀφαιρ- 

εἴσθαι ἰ5. ἀδιια}}]ν σοηδβίσαθα νυ ἱ1} ἴννοὸ δοσυβαίϊνοβ. ()͵αιλῖα, ᾧ 418.) 

Δη ΘΧΔΙΏΡΙΘ οἵ 18 σοπβίσι οι] 0. νυ ἢ ἃ σϑηϊ να οὐ 6 ΡΟΥΒΟΠ ΟΟΟΌΓΒ 
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ἐπ ΤΡυον ἀϊάδ5, [{ϊ., 58.---κακοῦργος. “ΑἹ ἰπ͵υγοτ." Τάκοη 5Ξυδ- 
Βίδηιν Εἰ ν.---εἴ γε κακουργότατόν ἐστι. “" Βίποθ ἰΐ 15 (45 8}} πιυβὶ δά- 

τη} πιοϑὲ ἱπυτίουβ.᾽"" Οὔβογνο 16 ϑπιρὶουτηθηΐ οὔ 1Π6 ἱπάϊςαϊϊνο 

Ὑἴἢ εἰ τὸ ΟΧΡΓΕ55 ροβίεϊνο σουίδίηΐν, νυ ϊσ ἢ γα ἤᾶνο ἱπάϊσαϊδά, ἴῃ 

ἐγαπϑαιίην, ὉΡ ἃ ρατοηιῃ θεῖο) οἰδ 86 ; ἃπὰ σΟΙΏρΡΑΓΘ ἴῃ6 δχρίπδίϊοπ 

οἵ Ετπεοϑιΐ : “ ϑίφρωίάεηι Ῥετγηϊεϊοσί5αίπιμπι εδί, τ πεέπιὸ ἀν ται." --τὸν 
οἶκον τὸν ἑαυτοῦ. "" ΟΠΘ᾽Β οὐ Βυθβίαποθ." ΟΌΒΘΥΥΘ ἤΘΓΘ 1Π}6 Ταρ6- 

εἰείοπ οἵ ἐδ ἀτίΐοϊθ. ΤῊΘ σομητηοπ ἴογπι οἵ δχργοββίοη τνουϊὰ ὃ6 
τὸν ἑαυτοῦ οἶκον  Ὀὰϊ ἤδη 1Π6 δάϊυποὶ οἵ (Π6 δυθδίαπιϊνο ἰβ ρἰασοᾶ 

ἀἴεσ ἴδ, οἰ ἐπ  ΓῸΓ Θιηρμαβὶβ ΟΥ ΡΘΓΒΡΙ ΘΟ Υ, {Π|6 ἀτιῖο]θ τηυβὶ Ὀ6 τὸ- 

Ρεοαϊθά. (βιέέπιαπη, ᾧ 195, 3, Ποῦ.) 

ὁ 4, δ. 

ἐν συνουσίᾳ δέ. “Ἰη Βοοσίεῖν, ἴοο.᾽"---ἀρά γε οὐ χρή. ““ο68 ἰδ ποῖ, 

ἴπ βιοτί, ϑεβοονθ." ἩΗδιηίυπρ ἂπὰ ΚΟΏΠΟΙ σῖνθ ἴπ|6 Ραγιίοὶθ γέ ἴῃ 

Βαοσῃ σοπδίτισιίοηβ ἃ5 1.6 ργοβϑηῖ 1[Π6 πησδηΐϊπρ οὗ απιὶ Επάε; ἴξ δη- 

ΒΌΎΨΟΙΒ ΓΙΟΥ͂, ΒΟΥΘΥΘΥ, ἴ0 ΟἿΓ “ἴῃ βΒῃοτί."᾿--κρηπῖδα. ““ΤΒΘ ἴουη- 

ἀαιλίοη.".--ὖ τίς οὐκ ἄν, ταῖς ἡδοναῖς δουλεύων, κ. τ. Δ. “Οἵ ν0 

νου ποί, Ὀν θοίηρ ἃ βίαν ἴο ιἷβ ρ᾽ αβυγοβ, Ὀ6 ὈΆΒΟΙῪ ἀἰβροβθὰ 85 

ἴο θοῖἢ δὲ ὕούν δηὰ ε}5 τηΐη,᾽" ἐν κὸν δ6 ἀορταάοα Βοῖἢ ἰῃ θοάν ἀπὰ 
τηϊηά.---“νἡἢ τὴν Ἥραν. “ΒΥ 7100." Τῆΐβ ἴΌγπι οὗ βυνθδγί πῃ ΟΥ 8ἀ- 

7υγαιίοη, δἰ πιοδὲ ρου αγ ἴ0 Ὁνοϊηδη, ᾿γ88 οὔδη υβοὰ ὈΥ ϑοογαδίθβ. 

Οοιηρατο Μεπαρ. αὐ Πίος. Ικιετί., ἰὶ., 40.--ὐλευθέρῳ μὲν ἀνδρὶ εὐκτὸν 

εἶναι. “Τθδῖ ἃ Γγϑοπηδη βδουϊά ργαν." [ΠΑ ΔΘΓΔΙΙΥ, “ἀμ δὲ ἐξ ἰβ ἃ τΐπρ 

τὸ νὰ ὑγαγοά (0γ Ὁ. ἃ ἵγεθ πιδη." Ἐν ἃ ἵγϑο τηδη 18 ΠΟΘ πηδᾶπὶ 06 

ἐπ 6 ᾿γυσβὲ Βέπη86 οὗ (8:6 τΟΙτη, 85 ἴγοα ἴγοπὶ Π6 ἱπδυδησο οἵ 8}} ἀθ- 

κταὐίΐηρ ᾿γορθπβίε68.---ἰκετεύειν. “ Βδου!ά βυρρὶςδιο." ΤΗΘ σοι- 
βιγυοιίοη υυἱτἢ γοσὺ8] δ δοιίνοβ οἴδη σνᾶπροβ ἰὸ {Π6 ἰηπίείνο δοηθ 

(Καλπεν, ὁ 613, Οὐκ. δ, .1εἰ.γ-τἰδεσποτῶν ἀγαθῶν. "" Θοοά τηλδίοτβ," 
ἑ, κιν γμὸ νου ὃν {νοῖτ τυδηποΥ οὐὨ ἐν πε βιον ροοὰ σχδιηρὶθβ, δηὰ 

αἀχογοίδο ἃ βδιυιδγνυ ἰηἤυσποο ἰη τοοϊδί πίη 16 νἱοίου. 

ὁ 6. 

τοιαῦτα δὲ λέγων, κ. τ. Δ. “Απά γοῖ, νυνί δοσυβίοτηδὰ ἴ0 5ΔῪ 

τοῖν τὐΐηρα, ὕθ σχρθ δίιοά δ πηβο! Γ 85 δ1}}} τοῦτο σοπείησπς ἰῃ Ηἰ5 δοῖβ 

πη ἰπ δὲν νγογό κα," ἰἔ. ἐ., ᾿Ηΐ δ εἴθ δ τνότο δἷβ ὀχργοββοά βοιιπηθηΐβ, 

ἀδ χε σά Εἷἱ5 οὐνη σοπείποποδ 51}}} τόσο Τόσο] Υ Ὀν 5 Ὁ ἀπὰ 

δοιίουν {πὴ ὉΥῪ δὲν πηῦτὸ υνογάμ.---ὀϊὰ τοῦ σώματος. " Ἐπ᾽ονοά 

ἐργουσῖν {6 ἀσόπον οὐ τὸ θούν," (. ε., οὔ τὸ Ὀοάίν βοῦβδι.---παρὰ 

τοῦ τυχόντος, "τοῦ ΟΥΟΤῪ σᾶδοδὶ ρογβοη." Οοιρδγο ποῖ σα 

τὰ τυχύντα, ἱ., 1, 14..---δισπότην ἑαυτοῦ καθιστάναι. " Μαῤο (ἰδὲ 
ΘογβΟ})} Ν' πηβηίου ΟΥ̓ΟΥ Πἰπιμοῖγ" Οὐτήραῆτγο ἱ,, 3, 0..---οὐδεμιᾶς ἦττον 
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αἰσχράν. ““Νοῖ 1655 αἰΒστασοία} {Πᾶη ΔΠΥ͂ ΟἸΠΕΥ." ἘΕῸΓ οὐχ ἧττον 
αἰσχρὰν ἢ ἄλλην τινά, ΘΟΙΊΡΑΓΒ 111., δ, 18 ; 1ν., 2, 12. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΥἹ. 
61. 

ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ, κι τ. 5. “1ὖ 15 γνοΥ ὙγὮ116, 4150, πού ἴο οτηϊῦ ἴπο56 

 ηρσβ, {παῦ νγ τα ΠΠΚ νυ 56 5] α ὈῪ Βΐμη, ἴῃ 1Π6 ΘΟΌΤΒΘ οὗ ΘΟ ΘΥβ 0 ἢ 

νὰ Απερμοη 1μ6 ϑορηϊβι." ΤΠ σοηϊεῖνο αὐτοῦ 4065 ποῖ ἀδρεπὰ 

οἢ ἄξιον, Ὀαΐ οη 1Π6 το]αΐϊϊν οἰαυβα ἃ διελέχθη, ἀπ 1 15 1:8 ΒΆΤη6 ἃ5 

βαγίηρσ ἄξιον αὐτοῦ πρὸς ᾿Αντιφῶντα λύγους μὴ παραλιπεῖν. (Κιιλπιεγ, 

αὐ ἰοο.)--- Ἀντιφῶντα. “ΤῊΘ Απιλρηοη ἸΘΥΘ τηθδηΐ νγὰβ δὴ Αἰμπθηΐδη 

ΘΟΡΠΪδῦ. Η πηυβδύὺ 6 αἰβιϊ σα ]ηθα ἔγοτη ἴΠ6. ΟΥαΐοΥ οὗ 1Π6 βατηθ 

ΠΆΓΠΊΘ, ἃΠ4 4150 τοτη ΑΠΠΡΠμοη 1η6 ἱγασὶς Ροσῖ, ΔΙΠΟῸΡἢ Π6 ἀποϊθηΐβ 

{ΠΘΙΉ5ΘΙν 65. ἈΡΡΘΔΥ ἴο πᾶν ὈΘΘη ΟΡ Ὰ] ἃ5 τὸ ηο 1ῃ6 ΑΠΠΡΠΟΠ 

ΠΘΙΘ τηθηϊοηθα ὈΥ ΧΟΠΟΡΠΟΠ ΤΘΔ]Υ νᾶ5. (ΠΝ μληκεη, Οριιδα.» 1., Ῥ. 

148, 5εηᾳ.)---τοὺς συνουσιαστὰς αὐτοῦ παρελέσθαι. “Τὸ ἀτανν ΟΗ͂ ΠΌΤα 

Ἠΐμ {πΠ056 ΠΟ αβϑοοϊαϊθα νυ ὨΙΓῚ,᾽" ὁ. 6., Π15 ΤΌ] Οννοαβ. ΟΌΒΟΥΙΥΘ 

τῃδί συνουσιαστάς ὮΘΤΘ 15 Θααϊνγα]οηΐ ἴο συνόντας ΟΥ̓ συνδιατρίθοντας 

Θἴβαυνῆθσθ. (Οοιραγο ἤειδῖηρ. αὦ Ῥ[ιέ., ἀ6 ἰδ. εἄ., Ὁ. 90.) 

ὁ 2. 

τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. “ΤῸ ΠᾶνΘ 6Θπ]ογοᾶ {Π6 

ΟΡΡΟΒβιίΐθ ἔτῸΠῚ ὙΌΣ ΡὨΪΠΟΒΟΡΏΥ͂Ἤ 1. 4., ἴο μᾶγθ τϑαρϑᾶ {τϊ5 οὗ ἃ 

Αἰγθοῦν ορροβίϊθ Κιηα, πδιηθὶν, Παυάβηρ πὰ νυγθιοῃθάμθββ. ΟὈ- 

ΒΘΙΥΘ μα΄ ἀπολαύω 15 σοπδίγαιρα νυν] ἢ 1Πη6 δοσυδβαίϊνο απὰ σϑηϊνϑ. 

(Μαιίμῖα, ᾧ 821.)---ζῆς γοῦν οὕτως. “Αἴ ΔΗΥ Ταῖθ, γοῦ ᾿ἰν6 ἴῃ 500 ἢ 

ἃ γᾶν." ὙΤΏ6 οοπιροποηΐ ρατίβ οὗἉ γοῦν, ΠΆΠΊΘΙΥ, γέ ἀπ οὖν, ἃγ6 θοίἢ 

ῬΘΙΟΘΡΕθ]6 ΠΟΘΙ, “αἱ Ἰθαβί, ΤῸ {Π6 τηδίτου οἵ {Παΐ,᾽ ὁ. ε.. ἃὲ Δ Υ Ταΐθ. 

--οοὐδ᾽ ἂν εἷς. ΜΟΥ Θῃμρῃδίῖο {Πδη οὐδεὶς ἄν.---διαιτώμενος. ““Βοίῃς 

Κορί."---τὰ φαυλότατα. ““ΤΠαΐ ἅτ6 οὗ 16 ννουβϑὶ ἀθβουρίϊοη." Οὐ- 

ΒΘΥΥΘ {Π6 [ὍΤΟΘ ΟΥ̓ 1[Π6 ΔΥ(10]6.---ἰμάτιον ἠμφίεσαι. “Ὑοὰ 876 οἰδᾷ ἴῃ 
ΔΠ ΟἸΤΘΥ σαγπθηΐ." ΤΠ ἱμάτιον νγὰ8 ἃΠ ΟὈΤΘΥΙ ρσδγηθηΐ, ΟἸΟΔΚ, ΟΥ̓ 

ΤΏ η116, ΟΠ ἀῦονθ 1ῃ6 χιτών ΟΥ ππηἴσ. [1 ννᾶ8, ἰπ ἴδοΐ, ἃ Β40ΔΓΘ 

Ρΐθοο οἵ οἱοί, σον ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 1οΠἙ, πὰ Ὀγουρηῦ του πα ΟΥ̓́ΘΥ ΟΥ̓́ΌΑΘΥ 

16 τὶρηΐ ΒΟ] ΘΥ.---ὠἰνυπόδητος. Αἴ {Π6 Βίορο οἵ Ῥοιάεθα, ἴῃ μᾶγ- 

(ἰο]αγ, μ6 18. βαϊα 10 πᾶν να] κοὰ Ὀαγθίοοϊς {ΠγΟῸ ἢ 5ΠΟΥ δηά 106. 

(Ρίορ. 1ιαετί., ἰὶ., 12.)--τἀχίτων. 'ΤῊΪΒ πηδὲ μοὶ θ6 50 πάθυβίοοα ἃ8 

1 6 οονογθὰ ἢἷβ πακθὰ ον Ὑν 1} ΟἿΪΚ {Π|6 ΟὈ ΟῚ ΟἸΟΔΙΚ ΟΥ̓ ἱμάτιον. 

ΘοΟΓαΐΘ5. ὈΒΌΔΙΠΥ ὙγΟΥῸ ΟἸΪΥ 1Π|6 δἡϊγί, ὑπενδύτης, θὰ  ποὶ 1η6 Βοοοης 

ΘοΟνοΥΪης οὐογ ᾿Παΐ, ΠΑΙΊΘΙΥ, [(Π6 ἐπενδύτης, ΜΒ ἢ κατ᾽ ἐξοχήν 16 ἃη- 

οἰοπῖβ σα] {6 ““ ΤᾺ ΠΟ ΟΥἩ χιτών. (Πγηεδίϊ, αὐ ἰο6.) 

δ σόν. φωυνν νσμμνννννονπονν δικόν, 
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8 3, 4. 
καὶ μήν. Οὐπῆρᾶγο ἷ., 4 12.---ὦ καὶ κτωμένους εὐφραίνει, κ. τ. δ. 

"ὙΤμἰσῦ δοίη ρσίαάάθη πηθκ οη δοαυίγίπς ἴῃ 6 πὶ, ἀπὰ σᾶι86 {Π|6Ππ|. οη 

μανίης δδοοπιδ ροββοββοὰ οἵ ἰπθπι," ὅθ. Οὔβοσνθ ἴΠ6 ἴογοα οἵ 1}6 
Ροτίδος ἴῃ κεκτημένους.---οὕτω καὶ σὺ διαθήσεις. “Τὰ {18 5416 ὙΨΔΥ͂, 

αἶδο, γοὰ υ»1}} ἀΐβροβθ," ἱ. ε., ὙὙ1 ἰηβρίγθ ἴπθπὰ τυ (Π6 ἀδβίγο οἵὗἵἁ 

ἰπηίταείηρ ὙΟΌΓ σοτηίοτι! 655 πηοάδ οὗ Ἰἰ{6.----νόμιζε εἶναι. “ ΟὐπδίάοΥ 
ΥΟΌΓΒΟΙΓ Ο θ6,᾽"} ἱ. ε., γοὰ τηυδὶ τοσαγὰ γὙ Ό ΓΒ Γ ἃ5 Ὀθίη Ρ.---δοκεῖς μοι, 
ἔφη ϑοῖμθ Μ55. δπὰ δϑδηὶν δαϊτοπβ οπιὶς ἔφη. ΤῊ ατθθκβ, μον- 
δνοτ, οἴδθη ἰηβοτγὶ ἔφη, ούθὴ ἤθη ἃ νοτὺ οἵ βαγίηρσ πιᾶ5 ργοοθάθα. 
ἴῃ ᾿ἴκ6 τυβΏποΟΥ, ἐπφμάπι 18 βοιηθίίτηθ5 τοἀπηάδηΐὶ ἴῃ 1,Διΐη. (Οοιι- 
ΡῬᾶτα Καλπεγ αὰ Οἷε., Τιας., Υ., 36, 105.)---ὐὑπειληφέναι. “Τὸ Πᾶνα 

σοποϊυάδοι.".-ὥςτε πέπεισμαι. “ΤΌΔΕ 1 Ὧπὶ ροτβυδάοα.᾽"--ὥςπερ ἐγώ. 

“ΑΒΙ ὁο." Ῥὸγ ὥςπερ ἐγὼ ζῶ. Ιῃ τΠ6 οοηβίγυοιίοη νὴ ἢ ἦ, {π6 ϑνοτὰ 

ὑπ ἩΠΐοἢ ἀΠΟΙΉΘΥ 5 σοπιραγοὰ ἰ8β 5ΌΔΙΠΥ Ρὺΐϊ πὶ 1Π6 Β8Π|6 6886 

ὑνῖτἢ τὸ τννογὰ σοτηραγοί, οΥ δυῦ7δοῖ οὗ [η6 σοιηρδτίβοη. ϑοιηθι πη685, 

Βονγόνογ, ον ἤ, τπ6 ποπιϊπαῖίνο ἰ8 υβοὰ, 85 ἴῃ {π6 ργοβθηὶ ἱπβίαποο, 
ΠΓαποιποτ γοτὺ οδπ 6 βυρρ!οά, (Μαιιλία, ὁ 448,1, α.)---τί χαλεπὸν 
ἤσθησαι τοὐμοῦ βίου. “ὙΠ2Ὲ ματι ουαγ μαγάβῃϊρ γου πᾶν ἀΐβοον 

οτγοὰ ἰη εἰν "6 οἵ πιίηθ." (δαιλία, ὁ 317.) 

η δ. 

πύτερον, ὅτι, κι τ. Δ. “δνο γου ροτγοοίν οα {{|5 παγάβ᾽νῖρ 'π ΤΥ 

πηοάδ οὔ ΠΠ 6, ἴπ τηπὲ, ἄς. ΒΌΡΡΙΥ, ἴογ ἃ Χ0}1] σοπίγαυσιίοη, γαλεπὸν 

ἤσθησαι τοῦτο τοὐμοῦ βίου.---ἀπεργάζεσθαι. “Το νον οὐἱ.᾽"--ὐμοὶ 

δέ. “ὙΨ ἘΠῚ ὑπίο πῖθ, οα {π|6 ΟΥ̓ΠΟΥ παπά." ὙΠῸ τῆοτὸ τορχυϊατ, δαὶ 

1655 οπρ κεῖσ ἴὍστα οὐ οπυποίδείη {π6 ἡ 916. οἴδυβο υνουὰ ᾶνο 

Βόδηῆ 85 (ΟΠοννΒ: ἐκείνοις λαμδάνουσιν ἀργύριον ἀναγκαῖον ὄν..... 
ἐμοὶ μὴ λαμδάνοντι οὐκ ἀνάγκη διαλέγεσθαι, κ. τ. Δ. Γννο οἰπυβοβ, 
μοννόνον, οὐ τὴ βαπιὸ σοηδίγαστίοη ἅγο βοπηθι 65, 85 ἤστο, ορροδοά 

ἴο δυοῖν οἵαν ΌΚῪ μέν πηὰ δέ, ἰπ ὁγάου ἴὸ σοηπδοῖ {π6 Τογπιοτ, ν᾿ Πίος 

οὐμῖῆτ τὸ Βανα ὕδση ὄχργοβδοά ὉῪ α οἴδυδο ἀσροηάοπί ὁ {Ππὸ σοηίοτί, 

ΒΚ μυτείπα ἰε ἰπ σοηίγηδι ἢ ἀπὸ Ἰαιογ, Απά ἰξ ἰβ τ 5 ορροπίτίοη 

ΟΥ̓ υν ἀπά δέ, ἀαπὰ (πΐπ ἱπδοροπάσηι σηυποίαιίοη οὐ {πὸ ἀὐνὸ οἴπυποι, 

ψυθΐοῖν ἱπηραγία ἂπ αἷγ οὐἨ σΥΟΔΙΟΥ ΘΠΟΥΡῪ ἀπά Υἱρογ (0 {πὸ Ὑγ]Π 010 βοη- 
ἴσποσ, (Πίεη αὐ Τεπιοσία., ἀε Οον., ὁ. 9Θ᾽ύ. Μηαιλία, ᾧ 682, 4. 

Καληεν, ὁ 164, ε., .1ε1.) 
τὴν δίαιτάν μου. “" ΤῊΐ ἀΐοὶ ΟΥ̓ πιίῃο."---ἧς ἦττον μὲν ὑγιεινά, κ. 

τι Δ. “Βοσαῦκο ἵ δαΐ, δ5. γοῦ {πΐηκ, 1655 ἸἩυμοϊοβόπιο ται τῆ πη 
γοῦ ἀο." Οὔὐποτνο, δα Βοίογο, νὸ σοποιγουσιίοη οἵ ὃς νυν τὸ σοπί» 
{ἰνὸ αἰνβοίυϊο, ἰὸ ἰηάϊσαίο, ποῖ αὶ ἕμσί, δὰ πα δυρροπίείοη οΥ ἰδδα ὁ6- 
σαττιης ἰο πποίποτ ; ἀπά σοιηρατο ἱ., 1, 4.--ἢ ὡς χαλεπότερα πορίσα 
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σθαι, κ- τ. Δ. “ΟΥ Ὀδοδί56 ΤῊΥ νη 5. ΔΓΘ, ἃ5 ΥἋ1] ΒΌΡΡΟΒΘ, ΠΊΟΓΟ 

ΑἰΠισι] ἴο ΒΌΡΡΙΥ ΟΠ ̓5 561 νυ τ, ᾽π ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗὨ {π6 }Γ Ὀαΐπρ,᾽" 

ἄς. δ ᾿ιᾶνθ Βεῖθ, ἃσαΐῃ, ἢ ὡς, ἃ σΟΠΒΙΓΠΟΙΟΙ ΒΙΓΆΪΠΑΓΙ ἴο ἴπαΐ 

ἴηι 1Π6 ργθοθάϊηρσ οἴαιβθ, ὄντα Ὀθίησ ὑπαἀθγβίοοα [6 Υ γαλεπώτερα, 

οχοθρύ ὑπαὶ γα αν ΠΟΥῸ 1η6 δοοιιβαΐίϊνα δβοϊαΐθ ᾿πβίθαα οἵ {8Ὲ 

σϑηϊίῖνα Ὀβο] 6. ---πορίσασθαι. ΑἸ δοίϊνθα ΟΥ πιά 416 ᾿ηΠη1ν6 18 

οἴΐθη ἀδοὰ ἴῃ ΟὙΘΘΚ, ΘΓ ἃ ρᾶββίνθ βυρίπθ νου] θ6 θχρθοϊθᾶ ἱπ 

1,αἰϊη. ΤῊΪΒ ΟΟΟΌΥΓΒ ΡΥ ΙΟΌΪΑΤΙΥ ΔΙΠΘΥ δα]θοίίνοβ, ἃ Πα ΤΊΟΤΘ 685ρ6- 

ΟἾΔΙΠΥ ἰοὺ ῥάδιος ἀῃὰ χαλεπός. (ῆ]αιελια, ᾧ 5835.)---ἐμοὶ ἃ ἐγώ. Α 

οοτγθοίίοη οἵ Εσπθβίϊ β, σοηβγηθα ὈΥ ἔννο Μ55. Τῇ σοϊηηοη ἰθχΐ 

ἢδ5 ἐμοὶ λέγω..----ὅτι ὁ μὲν ἥδιστα ἐσθίων, κ. τ. Δ. ““Ταΐ Π6 Ο Θδΐβ 

στ τ {Π6 σγοαΐθβί γ] ]5ἢ σθαυΐϊγοβ σοπαϊτηθηΐβ ᾿Ἰθαϑβί.᾽" -τοῦ μὴ παρόντος 

ποτοῦ. ““Ὄγτϊηκ αἰ] ἴο ργοσῦγο." [1 ΈΎΘΥΆΠΥ, ““ ἀσπὶς {Παΐ 5 ποὶ 

Ρταβθηΐ,᾽" ὦ. 6.,) ποῦ ΤΘΔΑΥ͂ αἵ μαπά. 

ὁ 6. 

ἱμάτια. (ονουηθᾶ Ὀζ μεταθαλλόμενοι.---καὶ ὑποδήματα ὑποδοῦνται. 

« Απά Ὀἱπᾶ βαηᾶα]5. ἀπά. {Π61γ [δοῖ." ΜΟΥ ΓΘΟΙΥ, “ Ραΐ οἡ 58ῃ- 

4415. ὙΠῸ ὑπόδημα νγνὰ5 ΤΩΘΤΟΙΥ ἃ 5016 θουππᾷ ἴο {Π6 ἴοοῦ. ΟΌΒΘΙΥΟ 

1η6 ἴΌτοΘ οὔ (Π6 τη] 4416 ἴῃ ὑποδοῦνται.---- διὰ τὰ λυποῦντα τοὺς πόδας. 

«Βγ {πΠ6 {πη 5 νν ΒΙοἢ ΔΠΠΟΥ͂ [Π6 [δ οἱ." --ἤδη οὖν ποτε ἤσθουι “Νον, 

1μ6η, πᾶν γοὰ ΘΥ̓ΘΥ ρογσοοϊνϑα." -- μᾶλλόν του ἔνδον μένοντα. “ ἈΘ- 

τηαϊηΐηρ αἰ; ἸΟΤῚΘ ΤΏΟΓΘ {Π8Π ΔΩΥ ΟἾΠΘΥ,᾽" ἐ. 6., ΤΊΟΥΘ {Π8η ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΙ 

ὙΠΟ νγᾶβ ΙΏΟΤΘ ΒΘΑΒΟΠΔΌΪ οἷα. ΟὈβοῖγα {πμαΐ του ἰβ Αἰτίο ἴοτ 

τινός. 80, ΡΓΘΒΘΠΙΥ, τῳ [ῸΓ τινέ.---διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας. “Οη 

Ἀσοομπηΐ οὗἩ ΔΠΥ͂ ΔΗΠΟΥΔΠΟΘ ἰο ΓὨΥ̓ ἴδοι." 

7, Ξ: 

μελετήσαντες. “Οἡ Πανίηρσ ργαοίϊοθα,᾽" ἡ. 6., ὈΥ ἀϊπΐ οἵ δχϑσοῖβθ. 

-- ἀμελησάντων. “ὍὙΠὸ πορ]θοΐ (ΘΧΘΊΟἑβο)."--πρὸς ἃν μελετῶσι. 

Οὔβοινθ ἴπαΐ ἃν 5 ἴοΥ ἃ ἄν. ΤΠΘ σομημηοη γϑδαϊηρ 15 πρὸς ἃ μελε 
τῶσι.---ἰμὲ δὲ ἄρα οὐκ οἴει, κ- τ. Δ. “Απὰ ἀο γοὰ ποῖ {πῖπκ {Πδὲ 1. 

ὈΥ σοηβίδηΠν ργδοίϊοῖησ ἴο δημάσγθ Ὑν] ἢ ΤΩΥ ὈΟΔΥ ΘΥΘΙΥ ἰδίησ ἐμαὶ 

ΤΩΔΥ ὈΘΙΑ]] ἰΐ," ἄτο.---τοῦ δὲ μὴ δουλεύειν γαστρί, κ. τ. Δ. “Τμιηῖ 
γΟΙ, ἹΠΟΥΘΟΥΘΥ, {πᾶς {ΠΘΥΘ 15. ΔΠΥ͂ ΙΏΟΥ6 οῇἴδοίαὶ σαιβ οὗ σὴῦ ποί 

Ὀρίηρ ἃ 5]αγ ἴ0 ἀρροιἰΐθ, ἄχο., {πῃ Τὴῦ τοσαγαϊηρ {Π056 ΟἴΠΟΙ τη σε 

88 ΙΏΟΤΘ Ρ]θαβίηρσ πη {Π656, νυ Ἀΐοῖ (οἰ 67) ἰμίη σβ,᾽" ὅχο.---ῆἰὲν χρείᾳ 

ὄντα. ““ΏΘη υ56ἅ."---ἀλλὰ καὶ ἐλπίδας, κι τ. Δ. “Βαϊ δ͵50 (46- 

Ἰρἢ) ἃ5 αἰογάϊησ ΠΟΡ65," ἕο. Οὔβοτνθ {παΐ εὐφραίνει ὈΘΙΟΠ 5 4150 
10 {Π18. οἴαιβθ, θθίηρσ αἀπάἀρυβίοοῦ νυν τ 1,--ττκαὶ μὴν τοῦτό γε. Οοπι- 
ΡΆΓΙΘ ἱ., 4, 19.--τῦτι οἱ μὲν οἰόμενοι, κι τ. Δ. ““Ὑπαῦ ΠΟΥ 80 {πῖπκ 
ΠΟΥ ἅΤῸ 'ἴπ ΠΟ ΤΟβρθοῦ ῬΥΟΒΡΘΤΟΙΒ ἃγ6 ποί ἀε] σι θα." ---καλῶς προ: 
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χωρεῖν. ““Βυδσοοροῦβ ἐν γα Ὁ ν."--ὡς εὖ πράττοντες. “4Α5 Ὀφίῃς 

ἈΔΡΡΥ ἴῃ {ποὶτ ἐδοτγίβ.᾽" 

ἔ 949. 

γίγνεσθαι. ““ΤΗδί ὁπ6 15 θασογηΐηρ."--καὶ φίλους ἀμείνους κτᾶσθαι. 

" Απὰ ἴβ δοηυϊγίηρ [τίοπὰβ οὐ ΒΌρδτίοΟΥ οἰδγασίοσ." -- ἐγὼ τοίνυν δια- 
τελῶ, κι τ. Δ. “1 δοσογάϊησὶν ὙὙ1}} σοητίηυθ ἴο ποϊὰ ἴο 1π 656 ορίη- 

ἴῃ." -- ποτέρῳ ἡ πλείων σχολή, κι τ. Δ. “ὙΥΒΙοΝ οὗ 186 ἵἔνο ψὴ] 

θᾶνο [6 τῆοτα ἰδΐβυγθ ἴ0 σοησοτῃ ἈΪΓη 50] δδουϊ [Π656 (Πϊησβῖ" ὙΥΠῈ 
ποτέρῳ ΒΌΡΡΙΥ ἂν εἴη, ὙΥΠΙΟῊ δΟΙΌΔΙΠΥ ἀρροδγβ ἴπ οὔθ Μ8., δπὰ ἰβ ἴπ- 

ἰγοάδυσοα ἴηϊο θυ θγαὶ δά ϊε!0η8.---ἰἐκπολιορκηθείη ἂν ϑᾶττον. “ὙΥουΪὰ 

ΒΟΟΠΟΓ 6 σαρίυτοῖ." ΤΠ νοτῦ ἐκπολιορκέω ἰβ ΠΘτΘ ἰΆΚθη ἴῃ ἃ βοπιθ- 
γδαϊ βυθάυσαά 5Βεῆβθ. [{ ῬΓΟΡΟΤΙΥ τη 8 5.“ ἴ0 ἴ8 ΚΟ ἃ ΟἸΤΥ, ΟΥ 5ίΓΟῚ 

Ἀίδαο, ὈΡῪ βίογπι." [ἿΠ [15 δρρὶσδιίοη ἴο ΡΟΙΒΟΏΒ, ΒΟυγΟΥΘσ, ἴδ δρ- 
Ρτοχίπιδιοβ τὸ 106 τηδδηΐπρς οὗ αἱρέω.--- χαλεπωτάτων εὑρεῖν. Οοιὰ 

Ρᾶγο ᾧ ὅ.---ὠἀρκούντως χρώμενος. “βίης σοηίοηίθαϊν,᾽" ἐ. ε., σοη- ἡ 
τοπίοὰ υυῖτ, ἀπά δαυϊναϊ πὶ ἰο ἀρκούμενος. 

4 10. 

ἔοικας οἰομένῳ. “Ὑοὰ Β6οπὶ ἴο {π|π|κ.᾽ 1 ΈΟΥΑΙγ, “ὙΟὰ ΔΡΡΘΌΓ 
Ππ|κὸ πα πϊηκίης." ΤΟ ρμαγεϊοίριο ἰ5Β οἥδθη ραΐϊ (ογ 156 ἱπῆηϊῖνο 

ἴω τοδην σᾶβ68 ἰΐ 5 αυΐί6 πα! Πδγοηῖ νι αἰοῖ οοπδιτγυοσίίοη 5 σμοβθη, 
'"Ἐοικέναι, ""1ἴο ΔρΡΡΘΆΓ," ἰᾶΚο5 16 ἰηῆηίεῖνο; Ὀυϊ βίποθ ἴδ βίμηϊῆοβ, 

αἷβο, "τὸ γοβοι δ," ἰδ τᾶν 8 κ {06 Βᾶπι|6 δοίίοῃ, νυ ΐο ἢ 8 ΟἿΠΟΓ 

υνῖδο ἰη τη ἰηδηΐείνο, ἰῃ {πὸ ἀδιῖνα οὐ (6 ρματιϊοὶρῖθΘ. (Μαμλία, 

ὁ δῦδ, Οὐε. 2. Κωλπετ, ᾧ 652,3; ὁ 084,.7ε1.}--- τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν. 

ἜΜοτο Ἰυχογν ἀπά οχίγανασδησο,"".-- δέεσθαι. Το Μ55. πᾶνὸ ὅει 

σθαι, Ὀὰϊ υυτβουϊ δὴν ποοοεδβίίν, βίποθ Χοπορίιοη, ἰη {μ|8 νοτὺ, 8 

[πὰ οἵ 186 ορθπ οὐ' ὑποοηίγαοιδα ἰογπβΒ. Οοιηρδτο λα(λία, ὁ δῷ, 
θὰ Κυῶρεν αὐ Απαν., νἱὶ., 4, 8 .--ϑεῖον. “Α ἀϊνίηο δἰτίδυϊ 6." Ὑγὸ 

μᾶνο ποτα ὁπ Οὐ 6 πιοβὲ σοϊοδγαιθά τηπχίπιβ οὐ 16 βοοσχαιο βομοοὶ. 
ἴε 'ν δορίουδ!ν ἐΠυδίγαιο Ὁγ υδηκοη, αὐ ἰσς.---τὸ δ' ὡς ἐλαχίστων, 

--τ Ἅ. ""Λπά εἰναι, τὸ ὕ6 ἰὼ νηὶ οὐὨ 16 ἔσνοδὲ πίη χα μοπαίδ᾽ο, ἰδ 
πόαγονί τὸ {1050 ἀϊνίπο πδιυγο," ἐ. ἐ., ΤΟ δα] 65 ἐξ πγοδὲ ΟἸΟΒΟΙ͂Υ. --καὶ 

τὸ μὲν ϑεῖον. Μείδκο τοαδβ, ἔγοίῃ σοπ᾽δοίαγο, καίτοι τὸ μέν, του οΥ- 
ἕπῃ καίτοι Ὁν ὕπο [δεἰπ ρατιίοίο αὐψιΐ, 

᾿ ᾿ 41], 

ἐγώ τοι. “ἴ, ΤΥ ΤΥ ματὶ." Οομηρᾶτο ποίο οἢ μάλα τοι, ἱ., 3, 46. 

»-- σοφὴν ὁὲ οὐδ' ὁπωςτιοῦν, “υϊ ποῖ ὄνδῆ ἸΩ ΒΩΥ͂ ΨΥ νυ μδίβοονοι 
"τἰκο," ἐ. εν. νὼ ποῖ ἰῃ {6 ἰσδϑὶ νυΐβο. --οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας, 

“τ Δ. “Αἰ Ιοῦκδι, ἰογ ινὸ πνδίίον οὐ ἀι, γοῦ οχδοὶ πὸ ἴδο ἴον (86 
Νηυ ϑδίης οοπνόγπο νυν γου." ΟἹ ἀν ἰοτοοῦ οἵ γοῦν, σου]! ποίο ζϑι 

--- »" ν" νῶν, ἫΝ 
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γοῦν, ᾧ 3, ἀηα ν»] ἢ τορσαγά [0 πράττῃ, ΘΟΙΏΡΑΤΘ Ποΐ6 οη τοὺς δὲ ἑαυτοῦ, 

κ. τ. λ.., 1.,) Ὁ, δ.--οκαίΐίτοι. ““Απᾶ γοῖ.᾽᾽ ---ὠ“ἅποΑνϑμίζων. “Τῇ γοῦ οοῃδίαοτθᾶ 

11. --οὐδενὶ ἂν μὴ ὅτι, κ. τ. Δ. “Ὑο νου] ποΐ ΟΠΪΥ͂ ποῖ ρσῖνθ ἴο 

ΔΗΥ͂ ΡΟΥΒΟΠ σταίβ, θὰ ποΐ, ἱπᾶθϑα, 1 τοὺ τϑοθῖνθα ΔηΥ͂ ἱπϊησ 1655 

{πη 1ῃ6 νᾷ]ι6,᾽" 1. 6.,) 80 1ὯΓ ἴτγοιη σίνίησ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠη6 σταΐα  ΟΌ5]Υ, 

γοῦ ννου]α ποῖ ραγύ νυ ἢ 1Ὁ Π]655 γοὰ τϑοοϊνϑα 115. [Δ]] δααϊνγαϊθηξ. 

ΤῊΘ σοῃβίγα οι οΠ ΠΘΙΘ 15. Θ]]Π]ρι12 8], {Π|6 [1] ἔοστη θαὶπσ μὴ λέγω ὅτι, 
κι τ. Δ. “Νοῖ ἴο 580 {παῖ γοιῖι ννουἹὰ ποΐ οσἶνθ," ἄο., ἃ5 ἴῃ 1ναἴϊη, 

η6 ἀϊσατηι. (αιελια, 610,2. Καλπεν, ᾧ 02, 2, «7ε1{.γ)---ἔλαττον τῆς 

ἀξίας. “ΏΘ ΤΟσυ]αγ σοηδβίγαοιϊοη νου] θ6 ἔλαττον ἢ ἡ ἀξία τούτων 

τῶν χρημάτων ἐστί : οἴϊθαῃίηο5, μον ΥΘΥ, ΡΨ ΏΘη, ἃ5 ΠΘΥΘ, γγ6 Οὐυρῆϊ ἴο 

μᾶνθ ἤ ΤΟ] ον Ὀ. δὴ δηΐϊῖγ ρχοροβίτίοη, [η6 βυθβίδηϊζινο οὗ 185 15 

ΔΙοηθ θιρ]ουθά, δπᾶ μαΐ ἴῃ 1Π6 σθηϊνο. (ἢαιιλῖα, ᾧ 4581. Καληετ, 

ὁ 783, λ., σε) 

ὁ 12. 
δῆλον δή. “1 15 ον ἀθηΐ, μ6η." -εἰ καί. ΟΌβοῖνο {παΐ καί 4065 

ποῖ θδΙοησ ἴο εἰ, θαΐ ἴο συνουσίαν ἴῃ 16 5Βἰσηϊποαδίίοη οὗ αἰδο. (Οοι- 

Ρᾶγθ Καλπευ, ᾧ 861, .7ε1{.)---ὦου, 24 βίης. ἱπηροτί. 1η4. οἵ οξομαι.----καὶ 

ταύτης ἂν οὐκ ἔλαττον, κ. τ. Δ. “«Ὑοα ννου]ὰ Θχαδοὶ [ῸΓ (15, πο υνῖβο, 

ΠΟ 1655 ἸΠΟΠΘΥ͂ ἴδῃ ἰΐ 15 σγουΐῃ.᾽.- --δίκαιος μὲν οὖν ἂν εἴης. “Ὑοὰ 

ΤΩΔΥ͂, ΡΟΤΟΠΔΠΟΘ, [Π6η Ὀ6,᾽ ἄο.---ΟλΠπὶ πλεονεξίᾳ. ““ἘΟΥ γΟῸΓ οὐ δἄᾶ- 

νδηΐασθ."--σοφὸς δὲ οὐκ ἄν. “Α νΥῖ56 τηλῃ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, γοὰ Οδη ποΐ 

ἴπ 411 ΚΘ] ]Πποοὰ Ὀ6.᾽ ΒΌΡΡΙΥ εἴης αἴου ἄν. (Καλπεν, ὁ 430,1, 71ε10.) 

π-μηδενός γε ἄξια. ““'ΤΗΪη σ5 νου ἢν οὗ ποίην, ᾿Ἰπ4 664, ἡ. 6., ννου ἢ 

ποίησ αἵ 8]}; οὗ πὸ ργαοίϊοαὶ να]θ. Οὔβοῦνθ 1Π6 οι ρῃαβὶβ νν]οἢ 

γε Ἰτηρατίβ ΠΘΥΘ ἴο μηδενός. 

ὁ 18. 
παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται, κ- τ. Δ. “ὙΠ ἃ ἰξ 15 1Ποαρλ {πδΐ 1ξ 15. αἰἶΚο 

ΠΟΠΟΥΔΌΪ6 ἀηὰ Δ11}κ6 ἀἰβουαοθ [Ὁ] ἴο ἀΐβροβο οἵ οἢ 5 θθδυΐΥ δηὰ υν]5- 
ἄοτῃ (απῖο οἰ Π6Υ5)." Μοτο {τΓρο]ν, “1Παὶ Ὀθαυΐν ἃηα ννἸβάουῃ την 

6 ἀϊβροβθά οὐ δἰΐκθ ΠοπουΌ]Υ δηα 4116 ἀἰβρυδοθίν,᾽" ὁ. 6., 1 15 

ἀἰβουδοθίι] 10 5611} Θἰ ΠΥ ΓῸΥ ἸΟΥΘ᾽ 5 5Ά ΚΘ; 1ζ 18 ΠΟΠΟΥΔΌ]6 ἴο0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 

ΘἰλμοΥ π᾿ ρσαϊηΐησ ἃ ΠΥΠῚ {τ|6ηἀ. 'ΓῊΘ νο1Ὸ διατίθεσθαι ἰ8 ῬΤΟΡΘΤΙΥ͂ 

564 οΟὗὁἨΤΠΘΤΟΠ ἃ Π15 νὴ ΘΧΡΟΒΟ {Π|6ῚΓ σοοῦβ [ὉΥ 5816 ; ὮΘΙΘ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, 

ἴϊ 15 Δρρὶ! θὰ ἴῃ ρατί τὸ 1πΠ6 Ξορἢϊδίβ, νηῸ 8014 {π 6 ῖγ Κηουν]θᾶσο ἴο ἃ}} 

ΜΠῸ οουἹὰ Ποτα ἴο ραν. Οὔβοτνο {πῸ ΤΌγ66 οὗ 1πὸ πὶ α]δ ἴῃ τὶ 

γοΥῸ: “10 56ῖ ΤΌΤ ΟΥ̓́ΔΙΓΑΓΘΘ α5 ὁπ {ϊπὲ5,᾽) 1. δ... ἃΒ ἣε ἐλπίηκα ΤΑΥ͂ 

ἰοτηρί ΟἾ ΠΟΥ ἴο ὈΕΥ͂.--εκαλόν τε κἀγαθὸν ἐραστήν. ““ ΒοΟΙῃ δὴ ΒΟΠΟΥ- 

ΔΌ]Θ ἃπᾶ ϑΟΤΙΠΥ Δα μΊΙΓΟΥ." ---καὶ τὴν σοφίαν τοὺς μέν, κ. τ. Δ. “Ἀπᾶᾷ 

(ΠΟῪ διϊστηαίχο ἃ5. ΘΟρΡ ἶβίβ {Π056 Ὑν 0 5611 νυ ]βάομη ΤῸΓ ἹΠΟΠΟΥ͂ ἴὸ 

ἸΡΠΟΒΟΘΥΘΥ Ὑν 5565 (10 Ὀ11).᾽ Βοοσγαΐοβ ΤΠ Δ η8, (Παΐ {ΤΌΤ ΠῚ, ἰηΟΥς 

"» 

-»---. 

,.-.}. 
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ἀϊπαῖο ἴον οἵ ραΐη, [ῃ6 πᾶπιο οὐ ϑδορλίδέ νυὰ8 πιαυκοὰ υυῖτη τη 6 ἰηΐὰ- 
ΠΙΟῸΒ ἰθδδ οὗ [6 στοββϑϑὲ Ὑθηδ ιν ἢ ἴῃ ΟἸΠΟΥ ὑνογάβ, ἸΠΘῪ ΓΘΓΟ 50 

ΤΠΒΠΥ͂ ργοβεϊξυ!ογβ οὐ νυ ϊβάοιη. Οὔβοτνθ {πὲ 1ῃ6 υνογὰβ ἴῃ 16 ἰοχὶ, 

τὴν σοφίαν τοὺς μὲν πωλοῦντας, ΔΓΘ 50 ρ᾽δοδὰ 85 ἴ0 Βίτοηρσίῃδη [Π6 ορ- 

Ροβίείοη, ἱπβιθδὰ οἵ τοὺς μὲν τὴν σοφίαν πωλοῦντας. Α Βυῤδίδηϊίνθ 

νγὩ σι ἀδρεπάβ οα 8η γί ίο]6 ἀπὰ ρατγίϊοῖρὶο, ἴῃ ρίδοο οἵ θοΐηρσ ρὰΐ θ6- 
ὑνγοθη ἔμδπη, [5 οὔδη δοῖ ὈθίΌσγο 1016 δγίίο!θ, ΓῸΓ στθαῖου θιηρἢδβὶβ 

(Οοιραγο ἶν., 4, 7, ἀπὰ δογπεπιάπη αὐ Απαῦ., ν., θ, 7.)--- εὐφυᾶ. “ΟΥ̓ 

ἃ ποῦ]ο ἀϊδροδβίιίοη." Τῆτγοο Μ55. δπὰ {π6 οἱὰ δἀϊτίοηβ αν εὐφυῆ 

Βοιῖι (ττηβ, ΠΟΥΥΟΥΟΥ, ἃ5 ΚΟ ΠΟΙ Ὑϑιηαγκβ, ἅγὸ πὰ ἰῃ ΡΙαΐο, 8]- 

τπουρσὴν 116 ἐοττηϊπδίίοη ἴῃ ἃ 8 1ῃ6 τηοτο γϑαυοθηὶ οὗ 186 ννο.---ῦτε 
ἂν ἔχῃ ἀγαθόν. “"ἉΥμαΐονοΥ σοοὰ {πϊηρ ἮΘ ΤῊΔΥ Κπονν." Οὔβοσνθ 

{ποῖ ἔχω, ἴγοίη 15 βίη ποδίίοι “ὁ 10 ῬΟΒΒ658," ἰ8 υβοὰ βοπηθίϊπηθ5 ἴῃ 

6 Β6π56 οὗ “το Κπονν,᾽" “το θῈ ΒΚ Π6ὰ ἴῃ." (Οοιμρατο Ἡετδαί, αἀ 

ἰος. διαί δ. αὐ Ῥίαι., Ειμλγρὰτ., Ρ. 18.}.-πφίλον ποιεῖται. ΝΥΘ ᾿δνθ 
εαἴνοπ ποιεῖται νεῖ τ Πίπάοτγῇ ἔγτοπὶ νοὸ ΜΞ. ΤῊΘ σοπηπιοη ἰοχὶ νὰ5 

φίλον ποιῆται, γθοτο Μία» οπάδανοσβ, ἐμποὺρσὶ ποῖ ὙΘΥΥ Βυσοθββ5- 

Τα ν, ἰο δοσουηΐ ΤῸΓ 16 αὔϑοπορ οὔ ἄν, ὈΥ͂ Βυρροβίηρ {πῶ 116 ῥτο- 
σοάϊηρ ἄν ὑοϊοηρΒ ἴ0 ποιῆται αἰδο. (Μαμλία, ᾧ δ2 7, Οὐα. 3.) 

414. 
ἐγὼ δ' οὖν καὶ αὐτός. “ Απὰ, {πογοίογο, την ΒΟ] Γ 8180."".-τὔρνιθι. 

"“ Ῥαϊσου." --καὶ ἄλλοις συνίστημι. “Απά 1 τοσοπηοηὰ ἱπθῖι ἴὸ 
ϑιΠ6γα," ἱ. ε., (0Γ Γἀτί ΠΟΥ ἰηδίγυσιίοη, [Ιἢ ΠΙυδίτγαιτίου οὔ {6 ἴοτοο οὔ 

συνίστημε ἸΟτΟ, ΚΟΉΠΟΥ Γοίογβ ἴο Βογποιηδηη ἰπ πώ. αἀ Απαῦ., ν. 
678, ἄσ.---ὀφελήσεσθαι. Ἑαΐυτο πιά] ἴῃ ἃ ραββίνο βδθῆβθὸ. Οοιι- 

ΡᾶγΟ ἁνιάσεται δηά στερήσεται ἰῃ ἱ.,1, 8, Ὠϊπάοτί τοδὰϑ ὠφεληθήσε- 

σθαι.---τῶν πάλαι σοφῶν ὑνδρῶν. “ΟΥ̓ 16 υννυΐῖδο τηθη οἵ οἱά." Ο.. Β΄. 

Ἡοτγπιδπη τοίδγβ {Π}5 10 1π6 ροδίβ, θὺϊ [δ ΤΩΔῪ τηοδῃ, 8180, {π| δαυίοῦ 

ΡΠ οδοροτα, νυ μοϑο ὑνοῦκα ὑγογο δίυἰθὰ ὉῪ ϑοογαῖοβ, ἰῃ οτάοσ ἴο 

βοϊδοὶ δὴν ροοῦ ἐπΐηρς πα της ἤηὰ σορίαίηοά ἰπ τμοῖη. Οὔὐβογνθ 

{δὲ τὸ δόνετυ πύλαι, εἰν ρίδοοά θοιννοδη {Π 6 ἀττίοϊο δὰ ἰΐπ οἰδυβο, 

δα δὴ δύ)δοιίνα! ἴγοθ. (Δαδλία, ὁ 372, α.}---τὴὲν βιδλίοις γράψαντες. ; 

"Ἡανίης ῃυτίίτο τοίη ἰῃ νου πηοα.".--ἐλν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. 
“1 ((ν05) ννὸ δσοοινα (ἀδαγοῦ) {τίσπὰν ἴοὸ οη6 ποῖον," ἐ. ε., νγ8 

ψοτο θοίοτο 5 θουπά (0 ὁη6 δποί ο. Ὁ {6 εἰδ 5 ΟΥ̓ απεν, δὰ {Πΐ 
σοιηπιυπίοη οὐἉ Βιυδίοι γοηθθγβ 05 51} πῆογο βο. (Κωλπεν, σὰ ἰος.}--- 
αὐτός. "" ΗΝ" οίογγίης το Βοσγοίοθ. ττὐπὶ καλοκἀγαθίαν. ““Γὰ 
811 εἰναι νυν ψοοά ὅπ ποπογαῦο."" 

4 1δ. 

ον, “Οὐ ὁπό οδσοδοίοη.""-.-- πὸς ἡγεῖται ποιεῖν. " ον μο εἥϊωκε 

οἵ πιβκίην, " ἐ. ε., μονν μο «νίκα 6 σᾶ τπῆκο, Ὁ 6 μᾶνο ρίνοη Β6τθ 
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ἴῃ ἡγειταῖ ἴμ6 τϑαδίηρ οὗἉ τηοβὲ Μ55. [Ιπ ἴἢγθθ Μ55. ἀπ βοῖπε οἱ 
βαϊτῖοηβ να πᾶν ἡγεῖτο. Ἐτποβίϊ πη ΟἴΠΘΥ τηοτθ γοσθηΐ δάϊουβ 

τοδὰ ἡγοῖτο... .- πράττοι, ἔτοτη ἴτε Μ55.---οΟὀἠὐτὸς δὲ οὐ πράττει, 

κ- τ. 3. ““Απὰ γοῦ 4065 ποῖ ΠἰΠη56]Γ οηρσᾶρσθ ἴῃ ΡΌὈ]Ϊς ἀΠίγβ, 1, ἴπ- 

ἀθθα, μ Κπουνῦβ (αυρῃῦ ἀθουΐ {Ππ6ιη)." Οὔβοτνθ ἴΠ6 δἱγ οἵ βαγοάβη 

ἰπ εἴπερ ἐπίσταται. ἘῸΓ ἐπίσταται Βοῖηθ Πᾶν ἐπίσταιτο, Οἴϊι6Υ5 ἠπίσ- 

τατο.---ποτέρως δέ. ““Βαΐ ΨΠΘΙΠΟΥ." ΤῊΘ ρδτίῖο]6 δέ 'π ἰηουτορα- 

τἰοη5 οἵζθη τϑίδυβ ἴο βοιηθίῃϊηρσ ἴο Ὀ6 ΒῈρΡ]]Θα ὈΥ 1Π6 ἱπηαρὶπαίίοῃ. 

ΤἬι5, ἴῃ 1Π6 ργδβοπηΐ ᾿Ἰηβίδποθ, 1Π6 [11] (οττὴ οὗ οχργθβϑίοη νου] θ6, 

Λέγεις μὲν ἐμὲ τὰ πολιτικὰ μὴ πράττειν - ποτέρως δέ, κ. τ. λ.----ἢ εἰ ἐπι- 

μελοίμην τοῦ, κι τ. Δ. “ΟΥ̓{Ὶ 5Που]ὰ Θχϑυοῖβθ σᾶ ρου {ῃ6 τηαῖ- 

ἴῃ ἃ8 ΠΠΔΗΥ͂ 85 ΡΟΒ51016 Ηἰ ἴο δῆ σᾶρθ ἴῃ {Π 61}, 1. 6., 1{1 Βῃου] ἃ οπᾶθαν- 

ΟΥ̓ΪΟ {γαῖπη ἃ5 ΤΠ ΔΠΥ͂ ἃ5 ΡΟΒ51016 ἴ0 ἃ ἤϊῃ655 ὉΓ δησαρίηρ ἴῃ ΤΏ τη. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ Υἱ]. 

51. 
εἰ καί. ΟὐΟΙΏΡΑΓΙΘ ἱ., 6, 12.---ἀλαζονείας. ““ἘΎΟΙΙ ἀΥγοσαηΐ ἀββιτρ- 

τοῦ." ---προέτρεπεν. ΟΟΙΏΡΆΓΙΘ ἱ., 2, θ4.---ἐπ’ εὐδοξίᾳ. ““Τὸ ἃ ἴα ἿΓ 

τοριυζαϊϊοη." ποι άθυ, λθῖβκθ, Θιπάογί, απ Ἐγποβιὶ γοδᾶ ἐπ᾽ εὖὐ- 

δοξίαν, Ὀὰϊ {Π6 ἀαΐϊνα ἀβποΐθβ ΠΟΘ οἵ νγηαΐ 15 ἀθ᾽ ἀϊησ ἃπὰ Ρϑυπηα- 

πρηΐ.---ἀγαθὸς τοῦτο, ὅ, κι τ. Δ. ““Αοἴθδ]]Υ σοοᾶ ἴῃ {Πδΐ, ἴῃ ν ἢ," 

ἄς. Οὔβοῖνο {Παΐ τοῦτο πὰ ὅ 416 δοοιιβαίϊνοϑ οὐ ΠΘδΥΘΥ ἀθ ἢ τ οῃ. 

--ὧδε ἐδίδασκεν. “δ ΡῬτονϑᾷ ἴῃ {πΠ6 ΦΟ]]οννίησ νυν ν.᾽ 

ὁ 2. 

ἐνθυμώμεθα γάρ. '"ΤῊΘ ΡΑΥ 016 γάρ ΤοΐδΥβ ἴο 1Π6 ργθυ οι 5 ἀἸΒΟΟΌΤΒΘ 

οἵ ϑοογαΐαβ, ἱπ νυ ῖοἢ ἱποϊάθηΐδὶ τηθηϊίοη νὰ8 τηδὰθ οἵ Δυγοσᾶποθ 

πᾶ οβίθηϊαίίοη.---ἀρ᾽ οὐ τὰ ἔξω τῆς τέχνης, κι τ. Δ. “Μαβὶ Βα ποῖ 

᾿πηϊζαίθ σοοά ἢἤαῖθ- ρ]αΎθΥβ 'π 411 186 δχίθυπαὶ ἀρροπᾶασοβ οὗ {ποὶτγ 

αὐτῇ ΤΑΓΘΥΑΠγ, “ἢ σοίδυθποθ ἰο 1π6 τσ υἱποαΐ {Ππ6ῖγ ἀτί." 

-- σκεύη καλά. ““ ϑρΙοπάϊα αἰγ6." ϑόογηθ {πὶπὶς τπαΐ ᾿πβιτυτη 8 

16 τηραηΐ; ὑὰῦ {ΠπΠ656 ἅτ ποῖ ἔξω τῆς τέχνης. ΤῊΘ τηυβίοϊαηβ οὗ 

ἃποϊθηΐ αὐθθοθ νγΘΥΘ δοουβίοιηθα ἴο ρὸ δθουΐ ἀγθββθα ἴῃ 1π6 πιοβί 

ΒΡΙοπαϊὰ ἀπηὰ σοβίν ΔΙ ΠηΘ ἢΐ5.---τἔπειτα. ΕῸΥ ἔπειτα δέ. ΟὈΠΊΡΑΓΘ 

Ϊ., 2, 1.---ὠαΛὀλλὰ μὴν ἔργον, κι τ. Δ. “Βαϊ γοῖ Π6 τηθδὲ ΠΟΥ ΠΘΥΘ ὑπάθτ- 

[6 Κ6 ΔΎ ΟρΘπ ΡοΥ οττηδησο (οἵ 5Κ111}.᾿ --γελοῖος. “ΔΑ δὶ βυθ]θοὶ οὗ 

τὶ ἀϊσυ]6.".--- ἄνθρωπος ἀλαζών. “Α ναϊη-θοσβίοσ." --- καίτοι. ““Απὲ 

γοῖ."--κακοδοξῶν. “" Βοίηρ ἴῃ θαὰ τοραΐθ.᾽" 

ς ὁ 3. 

ὡς δ᾽ αὔτως. “Ἰη {Π|8 δᾶ Π6 ΔΎ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ." 50. ἴῃ βϑυθσαὶ 

Μ55., ἴῃ ρίασθ οὔ 186 οοϊημῆοῃ τοδαϊηρ ὡςαύτως.--τἐννοῶμεν, τέ ἃ» 
- 
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αὐτῷ ουμδαίνοι. “1,κὲ 8 σοπδίἀδγ τί υγουϊὰ παρρθη ὑπίο Ὠΐπι,᾽" 
ἵ. κ., δὲ νου ὕὉ6 106 παίαγαὶ σθβϊὲ ἴῃ ἢἷ8 σ856.---ἀρ' οὐκ ἄν. 
Οὐτηρατθ ἱ,, 2, 4.---ταύτῃ λυπηρόν. ΜΥΊ ταύτῃ ΒΌΡΡΙΥ ὁδῷ, δῃὰ εἴη 
αἴϊον λυπηρόν. ἘῸΓΤ. ταύτῃ, Ηεϊπάογ τοδὰβ τοῦτ᾽ εἴη.--- κυδερνᾶν τε 

κατασταθείς. ἘῸΓ 16 ἱπβηϊτἶν6 ΔΠΟΥ νϑυὺβ βίσηϊ νη “10 ἀρ- 
Ροΐπε," “1ο σιοοβο," ἄοσ., σοηβυὶ: δαμλία, ᾧ 532, ὁ. Ὀϊηδοτῖ ομα 

186 σοηϊυποίίοη τε.--τκαὶ αὐτὸς αἰσχρῶς, κ. τ. Δ. ““Απὰ δὲ ΗἰπηΒο 

ὑνουϊά φοπιδ ΟΥ̓ ὈοῚἢ ἀἰΒσγαοθί ἢν πὰ νυν ἢ 1055," ἱ. ε., νου ϊὰ μανθ 
ἰο τοίγεδὶ ἴγοπὶ, ΟΓΥ δϑαπάοῃ, [8 ροβί. 116 ὙᾺ]Ύ, “νου ὰ ἀδρατγί.᾽" 

Τῆο 1 Αἰίηϑ 056 πιαίε ἀϊδεεάετε ΠΘΆΤΙΥ ἴῃ (6 Β8Π16 56Πη56. 

ὁ 4. 

ὠκαύτως δέ, κι τ. Δ. “1 ἴΚ6 ΠΆΠΠΟΥ, δ͵80, ἢ6 βουνά ἐπδὲὶ ὑοῖἢ 

ἴογ ὁμὸ ἴὸ δρρϑᾶγ ἴὸ ὃ τίς," ἄο. ὙΥἢ δοκεῖν ΒΌΡΡΙΥ εἶναι.---ἀλν- 
σιτελές. "“" 45 ργοάυσίίνο οἵ πο δἀνδηΐδρο."" ΞΘΌΡΡΙΥ ὄν. Αἴον 

νοτὺβ οἵ ἀδοϊασγίην, βῃουνίης, ἄσ., 16 ρατιϊοίρ!6 οὔ τ6 νοτὺ εἶναι ἰβ 

οἴδη οπιιοὰ. (Κωλπετγ, ὁ 682, 3, ..ε:.}---προςτάττεσθαι γὰρ αὐτοῖς, 

κι τι Δ. “ἜΟΥ διὸ βαϊὰ {πᾶὶ ἀυι165 ὑγοτο (1885) ἱπηροβοὰ ὕροη 1Π τὴ 

βτοδίογ ἰμδη δοοοτγάθα υνἱτἰ {Ποἷγ βίγοηρίη." ΑΒ τοραγάβ μείζω, ἢ 

κατὰ δύναμιν, οοηδυὶ Μαιλία, ὁ 449. Α δἰπιῖδτ σοπβίγυσίίοη ΟΟΟΌΤΝ 
αἱ ἱν., 4, 24, πὰ ἱν., 7, 10.---δοκοῦντας ἱκανοὺς εἶναι. “ὙΜΉΠ6 δρ- 

Ρδατίπα ἰο 6 σαραῦ!ο.".--οὐκ ἂν τυγχάνειν. “ου]ὰ ποῖ ὃδ6 ΚΟΥ 

ἴο τοδοῖ νυν." ΟὕΒοσγνυο {Π|6 ΤΌτοΟ οἵ ἄν π΄ ἀοποιίπρ πιοτὸ σοπίίη- 
ΚΟΠΟΥ ΟΥ Ροββί} ν. 

4 δ. 

ἀπατεῶνα ὁ' ἐκάλει, κι τ. Δ. “ Ηδ σα!δὰ Ηΐτη, τηοσθονοτγ, πὸ {τ Πίπς 

ἱπιροβίοσγ, ἴη σᾶβο ὁπ ἰνᾶνίπρ οὐϊαίποά ΠΠΟΠΟΥ ΟΥ δαυΐρπιοηΐ γοπὰ 
ΔΩΥ͂ ΡΟγβὸπ ὈΥ ἀϊπὶ οὐ ρογβυδβίοη, δου ὰ ἀοίγαυὰ ἰπὶ οὐἉ 3656." 

ΒΟΡΡΙ͂Υ αὐτὸν ταῦτα ΔΙΟΓ ἀποστεροίη.--- πολὺ δὲ μέγιστον. “ Βυῖ ὈῪ 
(τ μ᾽ ψτγοοίσπι (ἱπιροδίου "6 ὑγοπουησοά πὶ ἴὸ ὕ6).".--μηδενὸς 

ἄξιος ὄν. “ Βοίπᾳ ἃ ρσοοά-(Ογ- ποιδίηρ (ΟΠ ονν." -ἐξηπατήκει. ΒΟΡΡΙ͂Υ 

τὴν πόλιν, δηά ἱγαπδίαιο τῆς πόλεως ἰπ 16 δυσσοούίηρ οἰδυδο ἂΝ 

οψφαίΐναϊσπι ἰο αὐτῆς. ὙΥ̓εἰδκο σοπ᾽δοίυτοι ἑξηπατήκοι, ἀπ Βομιποί ον 
ἐξαπατῴη; ὕσι, 85 ΚΟΝΠΟΥ σογγοι! Υ τοπιᾶτκα, Βοσγαῖοθ ΒρράτΟΠΟΥ 

κἰαῖδσι ἃ οὔδὸ 5 πανίης δοίΌ Δ} ὁσουττοά, ἀπά {ποτοίογο τη ἱπάΐοσα 

εἶνα ἐκ οτηρίογο.--- τοιάδε διαλεγόμενος. “ΒΥ πυσὴ ἀϊδοούγβον ἂν 
ὑνόπο δ᾽ τησηιοποῦ)." Α5 ΚΟΌΠΟΥ τοιπᾶτκα, τὴ ὑγουνά σχροοῖ 
τοιαῦτα πότα ; ὑσὶ τοιάδε δπα Βότγοὸ ἃ τῆογο ψταρηίο ἕογοο, ἀπά ρίδοον 
{ἴνο πατγαιίνο, ἂν [ΐ νγότο, θοίοτο {Π|0 ὙΟΤΥ οὐον Οὐδ 6 γοδδογ; πόπσο 
τοιάδε διαλεγόμενος Ὀσσοῖηοπ σαυίναϊοηϊ ἴ0 “ ἀωγεὰ ἀϊε. τῳ εβενάεν 
παῖε." (Κολνιεν, αὦ ἰοε.) 



ΑΕ ΌΒΨΟ 

ἘΤΘΟΝΚΙ 

ΟΠΑΡΤΕᾺΗ 1. 

δ 1. 

τοιαῦτα λέγων. “ΒΥ 1Π6 [Ὁ]]ΟΥ Πρ ἀΥριτηθηΐβ.᾽" 1 ΈΘΥΔΙΥ, “ ΒΥ͂ 
ΒΑΥΪΠσ 500} {Π]Π 5. ἃ5. [Ὁ]]1ΟΝν.--- προτρέπειν. ΟὈΙΏΡΑΓ͵Θ ἱ., 2, θ4.-τ 

Ἰσκεῖν ἐγκράτειαν, κ. τ... “ΤῸ Ρταοίίοθ οοηςπΘη66 ἃ5 τοσαγάθα 1ῃ6 

ἀθβίγθ οἵ 004, δηὰ ἀτὐίηκ, ἀη ἃ 5166}, δηὰ (10 θχθυοὶβ6) θη υσαηοθ οὗ 

οο]ἀ, ἀπά Πθαδῖ, ἀπε 101]. ΤῊ ΟΥ̓ Π8] οοηταΐη5 βοῖηθ αἰ ΒΠ Ο]ΕΥ ΠΘΤΘ, 

«4, ΠΟΙ Θἢ ν᾽ 6 ΓΠΔΥ ΘΟΥΥΘΟΙΥ 56 Υ ἐγκράτεια πρὸς ἐπιθυμίαν βρωτοῦ, 

αἱ πυτοῦ, καὶ ὕπνου, γ6Γ νγὲὰ σἂῃ ποΐ 50 Χ06}} θχρίαἴη ἴπΠ6 οοπηθοίθα 

ὑνοτ8. ἐγκράτεια πρὸς ἐπιθυμίαν ῥίγους, καὶ ϑάλπους, καὶ πόνου. 

ΘααρΡΘ ΒΌρΡρΡΟΘΘ5. ΧΘΠΟΡΙΟη ἰ0 Ππᾶνθ ΠΘρ] σΘΠΕΥ Ὀ]Θπάθα ἱοσθίμοτ 

ὕννο οοηβίσαοίοηβ, ᾿π θηἀϊησ ἴο ΒΥ ἀσκεῖν ἐγκράτειαν πρὸς ἐπιθυμίαν 

βθρωτοῦ, κ. τ. Δ.» πα {Π6η, ἃ5 1 πρὸς ἐπιθυμίαν αἰά ποῖ ρταοθάθ, ἰο 

δΔαα ἀσκεῖν ἐγκράτειαν ῥίγους, κ- τ. Δ. “ΓῊΪΒ [5 1η6 5ΒἰπηρΙοβύ δχρὶαπὰ- 

τἴοη, ἃπὰ ἰβ δἀορίθα α͵5ὸ Ὀγ Κα πθυ. Θ᾽ ΠΆΠΠΔΥ ᾿ἰπβίαποθβ οὗ πϑσίθοῖ 

οἵ βίυοΐη 55 ἴῃ βίν]θ οσουΥ ἴῃ {Π6 θοβὲ δυΐμοῦβ. που, ΠΟΥΘΥΘΥ, 

γθα 5 καὶ ῥῖγος, καὶ ϑάλπος, καὶ πόνον, Ὀυΐ, {Γ ΧΘΠοΟρΠοΝ πα ἰηϊοπαθα 

(15, ἢ6 νοῦ ϊα ἀπάουθίθ αν πᾶν ταρθαΐθα {Π6 ργθροβί το πρός, ἃπα 

νου] Πᾶν βαϊ]4 καὶ πρὸς ῥῖγος, κι τ. Δ. (γλεοίοτ, αὐ ἰος.} 

γνοὺς δέ. ΟὔδοΥνΘ {παὶ δέ Πὰ5 ἤθΘΥΘ 1Π6 ἴοτοθ οἵ γάρ.---ἀκολαστο- 

τέρως ἔχοντα, κι τ. Δ. ““α5 αἰδβροβθά, δ Υ ἃ το ἰπἰθιηροσαΐθ 

ἸΠΔΠΠΟΓ ἔμᾶτπι ἀ5118], τον αγὰ βοὴ ἐμΐπο5. 5. {Π656.᾿ 1 ΘΎΆ ]Υ, “’ ἃ 5 

μᾶανίηρ Πἰπη56 1, ἄο.---᾽ Αρίστιππε. “5. νν᾽5 18 σοϑ]θυγαϊοα Αὐὶβ 
ἐἰρριιβ, ἃ παίϊϊνο οἵ Οὔὐτθπθ, ἂπα ἴπ6 βυιθβθαιαθηΐ Του ΠάθΥ οἵ ἴπ6 ΟΥτο- 

παῖς Βοῖοο]. δ τοιραϊποὰ νυν Θοογαῖοβ αἰμηοϑδϑὲ Ρ ἴοὸ 1π6 {ἰππ6 οἵ 

.ἷβ Θχθουτίοη. ΤΠΟῸΡἢ ἃ ἀἰβοῖρ]θ οὔ 1Πη6. ΡὨΠΟΒΟΡ θυ, 6 νναπάθτοὰ 

Ὀοίἢ ἰπ ΡΥ ϊμοῖρ]6 πη ργαοίϊοθ ὙΘΥΥ [ᾺΥ [ΓῸΠῚ 1Π6 1Θδοηϊησ πα Θχ- 

ἌΠΙΡΙ6 οὐ "ἷβ ρσγθαΐ τηϑίθυ. ἢ ννὰβ ΤΠ ΧΌΤΙΟΙΒ ἴῃ ἢἷβ τηοᾶθ οὔ] νίηρ, 

ἰπαυ] σοι ἴῃ ΒΘΠΒῈΔ] σγαιΠσδίῖοΠ5, ἃηἃ ννὰβ {Π6 ἢγδὲ οὐ {Π|6 ΓΟ] ΟΥΤΘΥΒ 

οἵ ϑοογαΐθβ γῆὴῸ αἰϊουνν αγὰ ἸΟΟΪΚ ΤΠΟΠΘΥ ΤῸΓ ἷ5 ἰοαςΐησ. ΤῊ ἀοο- 

τη οὐ εἶδ. ΒΟΠΟΟ] ννὰβ, {πὶ Ρ]Θάβιγθ ΤΟΥτηθαὰ 16 σοῦ σοοᾶ, αηὰ 

ρΡαΐῃ ἀπὸ Ομ ον}. ΤῊ ἀποοάοίθβ ὑνἘ]Οἢ ἃγὸ ἰο]ὰ οἵ Ὠΐπλ, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, 

ὈΥ ΠΟ ΠΙΘΔΠ5 σῖνθ τ1ι5 1Π6 ποίίοη οἵ ἃ ῬΘύβοη Ὑ}10 νγὰ8 {Π|6 ΠΊΘΥΘ 5] Υ6 

ΟἹ νἷβ ρΡαβϑίοῃβ, θυ γα ΠΥ Οὐ ΟΠ6 Ὑν Π0 τοοῖκ ἃ ργάθ ἰπ οχιγδοίίησ Θη- 

Ἰογτηθηΐ ἔγοτῃ 8}1} οἰγου πιβία ποθ 5. οὐ δύ συ Κιπά, δὰ ἴῃ σΟὨΙΤΟΙ] ΠΡ 

γανουβιγ ἃπὰ ρΥΟΒΡΟΙΪῪ ΑἸΪΚο. (δηνέλ, Πῖοὶ, ΒίορΥ., ΥΟ]. ἱ.. Ρ. 398.) 



ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ [Π.-ΟΗΆΑΡΤΕᾺ 1. Φ1Ὁ 

των νέων. “ΟΥΠ6 γουπρ τηθη οὐ ἐπ6 ἀν." Οὔδβοτυθ {Π|6 ἴοτοθ 
οἵ τ αἰτίοϊθ. - όπως. “[π νυν δὶ ννν,᾿ ἱ. ε., ἰῃ Β00 ἢ) ἃ νΓὯ} {δδί.--- 

κηδ' ἀντιποιήσεται ἀρχῆς. “ΗΘ 5}18}} ποΐ ονδῃ 566 Κ δου δυιϊῃογὶτν."" 
Οὔβογνθ 86 ἴοσοθ οἵ 16 πηίἀά]ο.--- βούλει σκοπῶμεν, κι τ. Δ. “0 

γοῦν υνῖβῃ {πὲ ννὸ σοπβίἀθυ 186 βυθ)θοὶ ὈῪ Βανί σοιημηθποοὰ τυ ἢ 
εἰνοῖγ παϊγίπιοπὶ." ὍΤΠ6 δυδ)]υποίνο ἰβ δοὰ υυἱτῃοὰΐ ἃ σοπ]ποίίοη, 
απὰ υυἱτπουΐϊ ἂν αἤευ βούλει ἴῃ ἱπίοτγοσαίίοπβ. (Μακλία, ᾧ 516, 3.)--- 

ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τροφῆς. ΝΥ ΊΛΗ 118 νοτῦ, (6 σϑηϊίνθ, υυπουΐ ἃ 

Ργαροβίείοπ, τηᾶγκβ ἴη6 δοίίοῃ, ΟΥ οοπάϊτίοη [56], νυ ΐσῖ ἰβ φοτητηθη- 
αἰπρ; ὃυΐ 16 σοηϊίνο νυ ἀπό τηᾶγκβ 186 ἱπαϊν 8] ροΐπὲὶ νυ ο ἢ 

ἰ5 τινὰ ἤγβε ἴῃ ἃ οοπιπυθὰ δοίίοη οὐ οοπάϊοη. Ηθποθ τροφή, δηὰ, 

ἴον ἰΐ, στοιχεῖα, τηᾶτκ 1Π6 ροὶπὶ γἤσησο 1η6 πη ΌΪΓΥ σΟΙΏ ΘΠ 68. 

Οοιρᾶτγο Μαιίλία, ὁ 336, Οὐε., 3.---δοκεῖ γοῦν μοι, κ. τοι  « Νυιϊπΐ 

πιδπίὶ σογίδί Ιν ΒΡΡΟΔΓΒ ἴ0 τὴη6 ἴο ὃθ6 1:6 ἢγβ᾽ τυ ἀϊπηθης." ΟΌΒΟσνΘ 

ὅγο ἴογου οἵ γοῦν. 1ἰΤΟΥΔΙΨ, “ αἱ Ἰοαβὲ, [0Γ {Π|6 τηδίϊου οὔ 1πδΐ " 

ἢ 2. 

οὔκουν τὸ μὲν βούλεσθαι, κ. τ. 2. “15 ἰξ ποῖ πδίυγα!ὶ, ἰμΘη, {πὲ 16 

ἀοπβίγο ἴο ραυτίακο οἵ ἠοοὰ θ6 ργοβθηΐ ὑυπίο θΟΙΝ, ὙΥΠΘΠΘΥΘΥ [Π}6 ῬΤΟΡΟΥ 
{ἴπιὸ τᾶν πᾶν σοι ἢ (Υοι το τίφθ), οσ ἰϊ ἰδ παίαγαὶ, τορ! θὰ τπθ 
οἵνοτ." Οὔβογνθ δ δἰ ριί 8] οοπδίγυοτίοη οἵ γάρ, δηὰ σοιηρᾶτο ἱ., 4, 

9. -τὸ οὖν προαιρεῖσθαι, κι τ. Δ. “ὙΥ̓ΒίοΝ οη6 οὗἁ {᾿Ἰ6πη, (θη, Βῃουϊὰ 

ΨῈ Βιαδίισδίο τὸ τ|6 ργείθγγίηρ (0 δοσοιηρ ἰδὲ ἐπαὶ τυ ἢ 18 ὑτροηῖ, 

ταΐνοτ τ 8π ἰὼ στα (ῃ6 δρροι6 Ὁ. ΤῊΘ δάνονο μᾶλλον ἰ8Β οἴξῃ 

αὐ οά, ὃν ρθοηδδβιῃ, ἰὸ (6 νοσγὺ προαερεῖσθαι. (Οοτρατο ἰἰϊ., δ, 16 ; 

ἱν,3,9.) Οὔδοτγνο, τηογϑονυοσ, {Π81 {6 νοτὺ ἐθίζειν ἰ8 ἢΟτο σοηδίγαρα 

Ὑυῖ τ εὐνὸ ἀοσυδαιίνοβ, οη6 οὐ 16 ρογβοη, πὰ {π οἵδε οὔ (πὸ τίη ; 

Ρθ: {πὸ ἰδίίον δοσυβαιίνο σοηβίβι5 ἰπ (Π6 ργοβϑηΐ οᾶδβο οὔ δὴ δὐτίοϊο 
τ {6 ἰηῆπίεῖνο. Οομρατο ἡμέ, Οτ., νἱ., 1, 4, τνοτγο ἴπ 6 δόοσυδᾶ- 

εἶνο οὔτ τας ἴα ἃ ργοποῦπ, ΕἸδαννμοτο {Ππ) τὨΐης ἰ8 ἐμ 6 ὀδιὶνο 
(σοιηρατο Κωλπεν, ὁ δ83, δδ, .7ε|Χ{.)--τονὴ Δία. “" Οὐπδίηϊν."--- ὅπως 
αὖ τὰ τῆς πόλεως, κι τ Δ. “1ὴ ογόογ {δὲ 116 αὔιίγα οἵ {νν6 δίδίο 

τᾶν ποῖ ὕο ἰἸοῖ ὑπάοπο ἀυτγίηρφ δία φονογηπηδηῖ,"" ἐ, ε., ὕ6 Ἰοδ πορ- 

Ιοοιοά. Οοηραᾶγο ΚΌΛΠΟΥ, “" πε γές Ῥμδίίεα ἱπζεεία νεὶ περίεεία τεἰϊη» 
φυαπίμγ," ΟΡμογνο, Ἰπογοουου, (δὲ παρά ἰ5. ᾿ογΟΘ ἰοτηρογαὶ, δηὰ τὸ- 

την ἰὸ οχιοηβίου ἰη τἰπ|σ, (Κωλπεγ, ὁ 637, {{|., 2, Β., .7ε.} τὸ δύ- 

γάσθαι διψῶντα ἀνέχεσθαι. "Το δοίης ἀδ]6, ἤθη (ὐγβείημ, τὸ οἢ- 
ἄυτο {{,} ἐ, ε., ἴο δπάυτο {ἰγοιίηψ, οὐ, ἐπ ΟΥΒΟΥ ννογόπ, (80 ρμόννογ οἵ 
φδατίης (ἐγοῖ..--πάνν μὲν οὖν. “Μοὶ δοδυτγοά!γ." 

κ 
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ὁ 8. 

ὕπνου ἐγκρατῆ. ““'ΤΟΙΩΡΕΤΑΐθΘ ἰπ 5166Ρ. Δα]θοξίνββ, ἀϑυϊ θα ἔτ τὰ 

γ ΙΒ ὙΒΙΟἢ ΚΟΥΘΥΠ ἃ σϑηϊγ6, ἀΥ6 ΟΟΠΒίσΘα 4150 ὙΠ [6 Βατηθ 
Οᾶ56. ΟὈΙΏΡΆΙΘ ]., 5, 6; 1]., 0, 1; ἀπᾶ ἤ]αιλία, ᾧ 361.---κοιμηθῆναι. 

«ΤῸ 116 ἄονγη." ῬῬαββίνθ ἴῃ ἃ τηϊ4 416 56Πη56.---ὠὠὀγρυπνῆσαι. “Τὸ 
Το αΐη ἀὐακθ (411 πίρῃΐ ἸΟΠηΡ)."--τί δέ. “Βυΐϊ ψΠαῦΤ ἢ. 6., θα 

{ατίῃθυ. ΤῊΪΒ5. σοΟΠΙ ΠαίΪοΠ Οὗ ῬΑ Ο]65 ΒΘΥΥΘΒ ΤΟΥ 1Πῃ6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ 

Ραββϑίπσ οἡ. 4Ό]ΟΙΠῪ ἴο ἃ ἔΓΘΒἢ Ροϊηΐ, ἃπα 15 ἈΠΑΙΟσΟῚΒ 0 1Πη6 Τιαἰϊπ 

φιϊά τνηέετο.---τῷ αὐτῷ. ΘΌΡΡΙΥ προςθετέον.---τὸ ἀφροδισίων ἐγκρατῆ 

εἶναι, κι τ. Δ. Αἴ 1Π6 6πά οὗἉ [15 ΟἸαι156 νγ6 τηυδβὲ ΤΙ ΔΙ] ΒΟΡΡΙΥ͂ 

ποτέρῳ ἂν προςθείημεν.---ἄρχειν. ““ἘῸΥ σογΘΥΠίηρσ." ΟΡΒοῦν 1ῃ6 

ΘΙΩΡΙουτηθηΐ οὗ 1ΠπΠ6 ἱπῆηϊῖνα ἴο ΘΧΡΥΘΒΒ ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ, ἃπΠα ΘΟΙΏΡΑΓΙΘ 

“Μαιέλῖα, ᾧ 592, α.---τὸ μαθεῖν, εἴ τι ἐπιτηδειόν ἐστι, κ- τ. 2. “ἸΓΓΏΘΥΘ 

6 ΔΗΥ͂ ὈΤΆΠΟἢ οὗ ἰπβίγαοίίοη δἀαρίθα ἰο {Π6 τηδβίουϊηρσ οἵ ΟΟΥ δπίδσ- 

ΟΠϊδβίβ, απίο νὴ οὗ [Π6 ἔννο νγουἹᾶ 10 ΒΘ ΤΟΥ͂Θ ΡΤΌΡΘΙ {παᾶΐ 1Π6 ἸΘατπ- 

ἴηρ οὗ {Π15 Ὀ6 δααρα 1".--ἄνευ τῶν τοιούτων μαθημάτων. ““ὙΥΠΠοαϊ 
᾿πβίσγαοίοη οἵ {Π15 Κιπα." 

ὁ 4. 

ἧττον ἂν ἁλίσκεσθαι. ““Υ̓ου] 6 1655 Π|ΚΕΙγΥ ἴο θ6 Θηβηδτθᾶ."-- 

«οὕτων γὰρ δήπου, κ. τ. Δ. “ΤΟΥ ΒΟΠῚΘ οἵὁὨ {Π656, ΠΑΙΏΘΙΥ, Ὀθΐηρ ἃ]- 

1υγρα ὈΥ δΔρροίϊ6, ἀπᾶ σου ΟΠ685 (οἵ {Π15 ΠυΤΉ 61), ἐΠΟῸ ἢ ὙΘΥΥ͂ ἢν» 

θοΐπρ γαῖ αὐἰϊγαοίθα ἰο {π6 θαϊΐ ὈῪ 1η6 ἀδβίγθ οἵ στ γἱηρ {Π6 Ὶ} ρ]αῦ- 

ΤΟΠΥ͂, Δ16 σαρίυγοα, ννΉ}]]6 ΟἴΠΘΥΒ ἃ΄Ὸ δπίγαρρθα ὈΥ͂ ἀτῖπκ." ΤῊΘ 

γγοΥ5 ἔνια δυςωπούμενα 816 5]οἸ πο ἃ ἴο {η6 ργθοθάϊηρσ ὑγοσὰβ τὰ μὲν 

γαστρὶ δελεαζόμενα ὈΥ 1π6 ἤστιιτο 681164 ὈΥ͂ σΤΆΙΊΓΠΔΥΪΔΠ5 σχῆμα καθ᾽ 

ὅλον καὶ μέρος. Τἢα5, τὰ μὲν γαστρὶ δελεαζόμενα Υθῖξγ ἴὸ 1ῃη6 ΨἜΟΙΘ, 
ΟΥ̓ ΜΡ ΒΙΟΙ ἔνεα δυςωπούμενα ἱπάϊοαΐθ ἃ ρατί, ἀηα {Π6 γϑὺὺ ἁλίσκεται 15 
Ἰοϊποᾶ ἴο [η6 οἰαιβθ νυ πο ἀθποίθβ {Π6 Ρατχύ, ὑν} 116 1Π6 οἴδυβα {παὶ 

ΥΘίδυβ ἴο ἴηΠ6 ΨΟΙ]Θ 15 1οῖῦ Ποῦ ΔΠΥ σοῦ. (Καλπεν, ὁ 708, ῷ, 

«7ε1{.)---οἷῖον. «8, ΤΥ ᾿πβίδῃοθ."-- συνέφη καὶ ταῦτα. ““Θ ἀδδοηί- 

ρα ἴο {Π656 {Πϊηρ5 8]50.᾽ - 

ὁ ὅ. 

ταὐτὰ πάσχειν, κ. τ. Δ. “Τὸ 6 αἢδοίθα ἴῃ 1η6 58 γὴ6 ὙνδΥ ἢ 

16 τηοβϑὲ 56 Π861655 οὗ τυ ῖ]ϊὰ ογθαΐασοβ." ΤΑ ΟΥΑΙ ν, “10 ΒΌΠΕΥ 1ῃ6 

ΒΆΓΩΘ ἰμΐησ5 Ὑ1ΠΠ,᾿ ἄς. ΟΡβοῖνο ἱπαΐ ταὐτά ΠΘΥΘ ἰ5 ΤῸ τὰ αὐτά. 

ΑΙΙ ννοσὰβ ἀθποίϊησ οοἰϊποίάθησθ, θαι! ν, 5  Γ  Π]ατὶγ, ὅζο., ἰαΚ {Π|6 

ἀαίϊνθ. (Καλπεν, ὃ 594, 2, .7.ε1{.)--- ὥςπερ. “18, ἴο οἶ᾽6 δῃ ἰηβίδποθ." 

-ΟὀπᾷὀἯἰς τὰς εἷρκτάς. “Ἰηΐο {Π6 ΡὈΥΪναΐθ ἀρδυτηθηΐβ (οἵ ἀνν 1 η5}.᾽" 

ΒΥ εἱρκτάς ΔΥΘ6 ὮΘΤΘ τηθδηΐ {Π6 γυναικεῖα, ΟΥ̓́ΛΥΟΠΊΘΠ᾽ 5 ΔΡΑΙ ΓΘ ΐ5, 

ὙΠΘΓΙΟ, ἴῃ δοοογάδησθ ἢ ατθοΐδη ουβίοτῃ, {Π|Ὸ {Ὁ Ιη8165 οὗ {116 [Ὁ τη- 
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Νγ νγέτο Κοερὶ βοοϊυδδὰ ; [ὉΓ εἰρκτή ΡΓΟΡΘΟΤΙΥ͂ ἀθηοῖθβ ἃ βῃυ:ϊ ρῖδοθ ἐσ 

ἱποϊοβυγα. --κένδυνος. ΞΘΌΡΡΙΥ ἔστι.---ὧἂ τε ὁ νόμος, κ. τ. Δ. ΑΒ το- 

κατὰ τὴ6 ρυηίβηπιδηξ ἰηῆίοιθα (ῸΓ ({|8 οἴδποθ ὈΥ 1Π6 Αἰ θηΐδη ἰᾶνν, 
σοηϑοὶ ϑ'σιμὴ, Πίει. Απί., 5. υ. Αἀυ] του τη. --- ὑδρισθῆναι. “ΟΥ̓ θείης 
τασδὶ νυἱο πεῖν ἰγοαϊθὰ.".---ὅμως εἰς τὰ ἐπικίνδυνα φέρεσθαι. "“ἘῸΤ ΗΘ, 

πουοτί 6655, ἰο 6 θογηθ μοδάϊοηρ ἱπίο 1ῃ|6 τηϊάβὲ οὔ ποθ {πη σϑ 

τας ἀτὸ {ταυρις τ ἀδηροτ." [Ιπ {6 οαἀϊίοηβ Ὀθίογο {πὲ οὔ 
Βομπείάου, τὸ πᾶν ἐλαύνεται ὅμως, κ. τ. Δ., Ὀὰϊ ἐλαύνεται ἴ8Β ΠΟῪ 

οὐδ οα 1π6 δυϊ μουν οὗ ὑνὸ Μ55.---ἀρ’ οὐκ ἤδη τοῦτο, κ. τ. Δ. 

“ [5 ποῖ {Π|5 ποὺν 12:6 Ρατί οὐ ομθ δἰ τοσοί ΠΟΥ ροββοββοα ἴ᾽ ὦ, ς., οὗ δὴ 

αὐΐοτ πιδάπιαη. ΤῊδ νοτὺ κακοδαιμονάω Τηθ8ῃ8, ΡΓΟΡΟΤΙΥ, ἴο 6 ἴον 

τηδπίοα ὈΥ ἀπ ΟΥ̓] σϑηΐι8. 

86, 7. 

τὸ δὲ εἶναι μέν, κι τ. Δ. “Αμαίη, ἀο685 ἴξ ποὶ ΔρρΘδσ ἴο γοῦ ἴο ὃκ 

ετοβα πορίθοι, εἰναι 1η6 στοαΐθϑι πυτα ΘΓ οὐ 1Π6 πιοβὶ ΠΘΟΟΒΒΔΓΥ 6 ΠῚ 
Ρ᾽ονπιδηίβ οἵ πίδη ἅτ ρογίογπιθα ἰπ {Π|6 Ορθῃ δἱγῖ" ἄσ.---τοὺς δὲ πολ’ 
λούς, κι τ. Δ. “Απὰ γεῖ, {πδ1 116 τηδ͵᾽ογΥ οὗ τηδηκίηἀ ἀγὸ ὑπίγαϊη- 

δὰ τὸ ὕδᾶγ οοἱὰ δηὰ "ιδαϊ." Α.5 τοραγάβ {6 ῥ᾽ ΓΑΙ ΤΟγπΒ ψύχη δηὰ 
ϑάλπη, υἱά. ποῖδ οὐ ἱ,, 4, ὁ 13..---ἀσκεῖν δεῖν καὶ ταῦτα, κ. τ. Δ. “5πουϊά 

Ργασιίοο ἴο σπόάστο υνῖτ 6856 {656 Βαγάβἢἱρβ 8150." --οὔκουν εἰ τοὺς 

ἐγκρατεῖς, κι τ. Δ. “58,811 τννὸ ποῖ, {δ π, {Γ ννὸ οἷ855 10.056 γῆ 8τὸ 
ἀϊπείρ!πδὰ ἵπ 41} {π6 56 ροίΐηιβ υυτἢ τῆδη διιοὰ ἴο σοτηπιδηά, 1855 

ἐπόδο ἰποαραῦο οὐ ἀοίπρ 1π656 τΐηρ5 νι [Π056," ἄσ.---ἀντιποίησος 

μένους. ΤΟ σοιησηοη ἰοχί ᾿858 ἀντιποιησαμένους, ΤΟΥ ὙΥΒΐ ἢ γ6 θανο 
εἴνδα τὸ Γαΐυτο ρατιοίριο υνίτ Βομποίἀογ.---ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑκα- 
τέρου, κι τ. Δ. “Βίποο γοὰ δνδπ Κπον {Π6 ταηκ οὐ Θδσῇ οἰἈ85 οἴ 
πἸό5ὸ πση, πᾶν γοὰ ΟΥΘΥ γεΐῖ σοπβίἀοτγοά νυνί γουγβοΙ Γ᾽" χα. 

4.8. 

οὐδαμῶς γε. " ΒΥ πὸ ΤηδληΒ, 1 οἂπ ΒΒΒΌΓΟ ὙΟῪ ᾽".-ῖό, μεγάλον ἔργον 
ὄντος, κι τ Δ. “Ὑθδη ἰτ ἰ5. ἃ μτολς ἰγοῦθ]ο (ὁ Ὀγοσῦγο (ὉΓ Θηδ 5 

βοἰΓ ιν ποοσαβηγίοα οὐ ἢ, εἰναι εἰΐα ὁσσυρατίοη ἀοδ5 ποῖ ὕγονο βυΐῖ. 

δείδηϊ (τ πμίπη, Βθ: τοι ΒΘ ηροδο ὕὑροη δἰ πηβ  Γ Π6 δὐάἀ εἰοηδὶ ἐπὶ 
οἵ μγοουτίης," ἄσ. ὙΠΟ δυδοίαηιίνο ἔργου ἱα οὔ ἰδ ἰπΠ ὁπ6 ΜΞ, 
ΚΟμοσΥ ἱποίοπου ἰδ ἰη ὑγαοκοία, ὙΠ ἀρκεῖν ΒΌΡΡΙΥ αὐτῷ. ΤΡῸ 
γοῦῦ ἀρκέω » οἥση οὐπά υυτθουῦς {πὸ ἀδείνο οὐ (6 ρογβοη, 85 ἰπ ἰ|., 
5,6; ἱν., 4,09, Νοιδίης ἐπ οὔσπποτο ἵγοχυθηῖΐ ὀσσύγτγοηοῦ ἐπ (6 ΟΥδὸκ 

᾿ντίϊοτα {δὴ (ὉΥ μ6 κυδήδοϊ οὔτ ῥγοσσάϊης οἴουδο ἴὸ θοσοπο {Ὁ 
οϑίοοι ἐπ {πὸ πυσοσοάϊηρ, δηὰ τὐπ8ϊ, τοο, ἐπ δύσιν δ ΨΥ ὅδ ποῖ ὄνδῇ 
ἴο ὕο ἱπάϊσαιοά ὉῪ τὸ ῥγοποῦη. (Κῶλπεν, σά ἰος.)---παὶ ἑαυτῷ μὲν 

ἐλλείπειν. “Αηά ἰοὸ ἀδγ πιο ."".--ὧν βούλεται. ὙΤῊο συδήδοι οἵ 
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βούλεται 15 ἴο θ6 ἀεἀιοοᾶ ἔτοτη 1ῃ6 νγοσβ ἄφρονος ἀνθρώπου σὨΐϊοΗ, 
ΡΓΘοΘάθ. ΟὔΒΕΥΥΘ. ΠΊΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, [Παΐ ὧν 5 ὈΥ αἰϊγαοίίοη [ῸΥ τούτων ἀ. 

--προεστῶτα. ““Οη Ὀθοομηΐηρσ {Π6 ρτγοϑιἀϊηρσ ΟΠ ου.". -- τούτου δικην 

ὑπέχειν. “Τὸ Πᾶγ6 ἴο ρσῖνθ δὴ δοοομηΐ οὗ (15, ὁ. 6.) ἴο Το πάοσ Ὠϊτη- 

Β61{ 14 016 ἴο ρα ΙΒ θηΐ [ῸΥ 1} 185. 

ὁ 9. 

καὶ γὰρ ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις. ““ἈΠπά, (Π0 ὙγΟΠΑΘΤ), ῸΥ 5Βίαξοβ {π|πκ ἴἰ 

τὶρηί."--δγώ τε... .. αἴ τε. ΟὈΙΏΡΑΓΘΊ., 1, 14.---ἄφθονα. “Ἰη ἀθαη- 

ἀδηποθ." Μαγκίησ {π6 ργϑαϊοαΐθ, ἃ5 15 5Βῃουνῃ ὈΥ {Π6 ροβιτθη οὗ ἴΠ6 

ΔΥ 1616 νυ ἢ ἐπιτήδεια. (Μαιελῖα, ὁ ὩΤΎ, ὑ.)---ς πλεῖστα ἀγαθά. “Α5 

ΤΩΔΠΥ͂ Δἀναηΐαροβ 85 ροββϑίθ]6."-- πολλὰ πράγματα ἔχειν, κατ. 3. “Τὸ 
ἤδνΘ ΤῸ Οἢ ΤΥΤΟᾺΌ]6 ΤῸΥ {ΠΘΓΏΒΘΙν 65, ἂἀπὰ ἴο αἥοσγα ἢ ἀπίο οἴου β.ἢ᾽ 

ΜΔΗΥ͂ δ] θγαί!οη5 οἵ (Π6 ἰθχύ ἤᾶνθ θθθη ρτοροβϑά μευθ, θαΐ υυἱῃοὰξ 

ΔΗΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ ; [ῸΓ {Π0586 δηραρσθᾷ ἴῃ ΟΠοΪΔ] ἀ165 ἀΥΘ6 οὗ ΠΘΟΘββι τ 

ΟὈἸσοα ἴο ἱπΠΠρΡΟ056 {Π6 1 τοβρθοῖϊνθ ἀπ{165 οἡ 1Π6ῚΓ ΒΟΥ παΐθ5, ἀπᾶ 

ἴο ΘΧοΙΐθ ἴῃ {Π6Π| ἃ 5ρ τΐ οὐὁἩ δούϊν" ν ἀπά οηθῦσγ. (λεεῖεν, αὐ ἴοο.} 

-- αὕτως παιδεύσας. ““ΑἸΤΟΥ Ππανίηρσ 1Ππ|5 {γαϊη θα {Π6Π|,ἢ ἃ. ε., ΑΙΟΥ 

1Π6 Ὺ Παά Ὀδθη τηὰ5 {γαϊπη6α.---ἦ ῥᾷστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν. “ΤῸ 

Ρᾶ55 1Π6 1} Πἰνϑξ (ἢ 16 νγᾺΥ ἴῃ ὙΠ] Θἢ (ἰ{ 15) θοΐἢ τηοϑβὲ ΘαΞΥ ἀηα ἄσγθο- 

4016. ὙΠ ᾧ ὑρρὶγ ὁδῷ. 

ὁ πόὸ..1.1: 
βούλει σκεψώμεθα. ΟΟΤΉΡΆΓΙΘ ἡ 1.---πότεροι. ϑοτηθ τοδᾶ πότερον. 

--᾿ἢ οἱ ἀρχόμενοι. 80 ἴῃ να ΜΞ. Τῆθ δγίίο]θ 15. οἱηϊττθὰ ἴῃ 1ῃ6 

ΘΟ ΓΟ ΘΕ ἰοη5.---ἀἀν ἡμεῖς ἴσμεν. ΟΌΒΘΥνο ἱμαΐ ὧν ἰ5 Π6Ὶ6 ὈΥ δἵ- 

ἰγαοιΐοη [Ὁ οὕς.--- Σύροι, καὶ Φρύγες, καὶ Λυδοί. ΤᾺΟΟΌΒ ΔΡΕΥ ΤΘ- 

ΤΊΔΥΚΒ, (ταὶ Θοογαΐθβ ἀθϑ σα ΪΥ τηθῃίῖοηβ, ουὐ οὗὁ Βα Θὰ] πα! η5, 

{Πο56. Ποιὰ ἴῃ 1Πη6 στοαῖοβδί σοηϊθιηρὶ διηοηρ {Π6 αΥΘΘΚΒ.---Μαιῶται. 

ΤῊ Μεοίϊαπβ ἄνν οὶ] ΠΘαΥ 1Π6 Ῥδ]ὺ5 Μαθοίϊβ, Οὐ ὅεα οὔ ἀβορὶ. ΤΉΘΥ 
ΔΥΘ ἀἰβίϊη συ ϊβηθα {τῸπ 1π6 Θου τὰ η5 ὈῪ Ἡδγοάοίαβ, ᾿Υ.,) 123.----Αίδυες. 

ΒΥ ἴῃ8 Τὐθγαη5 ΔΥΘ ΠΘΥΘ τηθδηΐ {6 τουϊηῃρ {γ1065 ἴῃ 16 ἱπέθυϊου οὗἁ 

ΑΠοδ.---ἀλλ᾽ ἐγώ τοι. “Νὰν, 1 ἱπαθρᾶ." Α ἴὍπηυ]ὰ οἵ οδ]θοίίοη 

ἴῃ ΤΟΡΙν.---οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν, κ. τ. Δ. ““ΝΟΙΙΠοΥ, οἡ 1Π6 οἴμδὺ μᾶπᾶ, 

ἀο 1 σοηβῖσῃ ΤΥ 56] ἀπΐο 5] ΑΥ̓ΘΥΥ,᾽ 1. 6.) ἀββίσῃ τη 56] το {Π6 ο1455 

Οὔ 1Πο56 γῆ 816 στ ]θα ΟΥ̓ΘΥ ὈΥ ΟἴΠΘΥβ. ΤῊΘ αὖ ἰπ 115 ΟἸΔῈ56 ΤΟΙΌΤΒ 

ὈδῸΚ ἴο, αηα σοπηθοῖβ ᾿ἰ56 1 νυ ἢ 16 σοτηπηοποοιηρηΐ οὗ ὁ 8. ΤΠ 

τηθδηΐηρ ἰ8, 851 πὶ ποΐ ἱπο]πθα, οα 16 οπ6 μαηᾷ, ἕο βίῃ ΤΥ̓Β6]1 

ἃ Ρίδοθ ἀϊηοηρ ἔπ 056 ἀθβίγουβ οἵ ΤᾺ] ηρ, 50, οη 1ῃ6 ΟἾΠΘΙ, 8Π11 85 

{{π16 ἱποιπθα ἴο Ὀθ]οηρσ ἴο {Π|6 ο]455 οὐ {1 Βυ ) υραϊθᾷ.---- τὴς μέση 

τούτων ὁδός. “Α τηϊάἀ]6 Κὶπὰ οἵ μαι." ΤῊΘ ρτοποὰη τὶς 18 οἴθῃ 

βϑραζαίθα ἱγοπὴ 115 βία ηεϊν Ὁ. 1Π6 Ἰηἰουροβι(ἴοη οὗ εϑύθσαὶ ὑνοσγᾶβ, 

«--οὔτε δι᾿ ἀρχῆς. ΘΌΡΡΙΥ ἄγουσα. 
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“ἰ. 412. : 

αλλ᾽ εἰ μέντοι, κι τ. Δ. “Βαϊ 1ἴ, 'π ὙΘΤῪ {τι}, τορ θὰ ϑοοτγαίεβ, 

δύδ 885 8 5διπ ραῖδ (οἵ ΟὈΓ5) ΙΘδὰβ πε  Υ ̓ πγουσὶ σοιϊητηδηὰ 

ΠΟΥ βυδἠεσιίου, 50 ἴδ νγετθ ἴο Ἰοδὰ ᾿ῃγουρὰ μυτήδη βοοίθίν, γοι υνου]ά, 

Ροτθδρ5, 06 Βα υΐπρ βοιποί μη 0 10:6 Β8Π16 ΡΏΓΡΟΒΘ,᾽" ἑ. ε., Βοπηθι μη 

{δὲ σανίδα τνοΐρες ἢ ἰ. ΑΠΟΥ δ ἀνθρώπων ΒΌΡΡΙΥ φέροι, πὰ 

Οὔδογνθ, ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, {πᾶΐ μέντοι 85 ΠΘΓΘ ἃ σοηῆτγηηδίνθ ἴοτοθ. ΤῊΘ 

μέντοι, ἸΟΥΨΘΥΟΥ, ὙνΠΐο ΘΙ ΠΊΘΠΟΘ5 1η6 ποχί οἰδιβθ, 5 ἃπ δάψοϑγ- 
Βαιΐνα ἴοτοο, δπὰ τπυβὲ Ὁ6 Ταπάογθα “ μοννουοσ." (Καλπεν, αὐ ἰος.) 

- ὦν. “ ὙΥΜΠ γου ΔΓ." --μήτε ἀξιώσεις, κι τι. “Ὑοῦὐ Ψὴ] ποίπδι 

τΐπικ ἴξ πηδοὶ ἴοὸ σοπιπηδηὰ ὙΟΌΓΒΟΙΓ, ΟΥ θ6 σοπητηδη δα, ΠΟΥ τ 1}} Ὑν Π]- 

ἱπρὶν βνονν τεβρϑοῖ ἴο {Ππο56 ἴπ δυϊποτίιν." Ὑ7ὼ μάν σινθη ἀξιώσεις 
δπὰ ϑεραπεύσεις «τὰ Βογποηδπη δηὰ οἰ β, ἱπ ρἰδοθ οὐ Τη6 οοτη- 
το τεαδάϊηρ ἀξιώσῃς δπηὰ ϑεραπεύσῃς. ΤΟ Ἰδιΐου, ἱπάθοᾶ, μ845 1] 
τπ6 Μ55. ἰπ ἰἰ5 νον ἢ θ8ῖ 85 1Π|6 ἐογπη παι σείς ἀηὰ σῃς ἅτ6 οἴδη 

σοπίουπδεά Ὀ. 186 σοργίδβίβ, ἀπὰ 85 116 βθῦβθ δυἑἀθηΠῪ γοαυΐγο 5 186 

τποϊσαιίνο πάτο ((π6 τοίδγοποθ θοίηρ ἴο ἃπ ΟΧΡΥΙΟ55 δηὰ ἀδῆηϊίο ορὶπ- 

ἴοη ἀνοννοά δοίογο {π|8 ὈῪ ΑὙἹδβεῖρρα 5), {πὸ οἹἀ τοδάϊησ τπυβὲ γἱοϊά ἰὸ 
6 παν. (Καλπεν, αὐ ἰος.) 

ὡς ἐπίστανται οἱ κρείττονες, κι τ. Δ. ““ἸΠδι 1Π6 ΡΟΝ ΟΤΪ ΚηοΥν, 

ν Βανίηρ τοδάδ {πεῖν ἐπί τίοσβ θοῖ ἢ ΡΟ] ΟΙΥ ἀπὰ Ὀγίν ιν ἴοὸ σθορ, 

μον ἴο ἰγοαᾶὶ τππὶ 85 δίδνοβ." Ὑὸ πᾶν ρμίνθη καθίσαντες ὙΥἱῈ 

Βοπηοίδοτ, ἵγοπὶ Χεη., Οψτορ., ἴἰ., 2, 14, ἴθ μἷδοο οὔ καθιστάντες, 186 
τααύίπρ οὔοίνον οδὐΐογβ. Οὐπδυὶὶ Ῥίαίο, οη, δ05, Ἐ;., αἀπὰ δια ίδαιπι, 

αὐ ἰος. Τίνα νοτῦ καθίζω ΡΓΟΡΟΥΙ͂Ν πιοδ5 “10 8βοῖ ἀονν πη," “10 τῆ8 Κὸ 

ἴο δῖ: ὁοννη," ἀπά πσησο, “τὸ μὰ ἱπίο ἃ βίατϑ οὐ σοπαϊίοη,᾽" ΟΥ̓ Βἰπι- 

ΡΙΥ “τὸ τολκο," “τὸ τοπάδτ,᾽" ἀπά πδποθ κλαίοντας καθίσαντες 18 ὮΘΤΘ 
δαυίϊναϊσοηϊ, 858 ΟΟΓΥΥ ΓΟΙΉΔΥΚΒ, ἴ0 κλαίειν ποιήσαντες.--- δούλοις χρῆ- 

σθαι. Ζουπο ἀπά οὐδοῖβ τοδά ὡς δούλοις χρῆσθαι. "ΓΐΒ, ΒΟΥΘΥΟΥ͂, 

οἰθπηρον {6 τησδηΐην,, (Υ [1 τοπύσγα {ὑπ βίαν συ ἀουθι!}, ὙΠ ΓΟ δ 8 
να οὐιπκίοη οἵ ὡς πιλκοι ἰϊ τεῦ]. (Καλπεν, δὰ ἰος.) 

4 13. 

ἢ λανθάνουσι, κ. τ. Δ. "1 {ποδὸ σβοῦρο γΟΌΥ οὐδβογναιίο, υνῖο, 

ἀπ ν οὐνότα πᾶν βουνη ὅπ μἱαπιοά, οὐὐ ἀοννῃ {ποτ σόγῃ, δπὰ {6]] 
᾿νεΐν ἵτοσπ, δ πῆγηδη ἰῃ ΟΥ̓ΟΥΥ ὙΓ{Υ {ΠπῸ Γ ἰπίδουίογβ," ἄς, ἑ, ε., να 

Μοῦ ΠΟΟΥ βόδῃ βοόγβοπβ, ὑπο, δΠΠΟΓ ΟΥ̓ΠΟΥΒ ἤᾶνο βοόυνῃ δηά μἱαηιοά, 
Μαῆνα εοὖἱ ὀσννῃ τ{ποῖν σοτγη, ἄ.---πολιορκοῦντες. ΤΟ νοτὺ πολιορκέω 

Ῥτοροῦ!ν πισδπν “10 Ὀσδίορο," ἄσ,, ἀπά ἴα ἴση ἀρρὶ δι το ΔἹ] οὐδιον 
νἱοίδοι! δά σρργοκεῖνο σοηόυοι. (.}6εοὐς, αὐ ἰος.}---καὶ ἰδίᾳ αὖ. “Δοὰ 
διχαίη ἴῃ ργίναιο 1|{6."".--τοὶ ἀνόρεῖοι καὶ δυνατοί, κ. τι Δ. ὙΠΟ ΟΥ̓δΟΥ 
ἵπ, οὐκ οἶσθα ὅτι οἱ ἀνδρεῖοι, κ. τ. λ.---’καρποῦνται. “ Ἀδδρ {5 ὕπ|: 
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οὗ [16 Ἰαἰ(ο γ᾽) 5 Ἰαθογ."--τοὐδ᾽ εἰς πολιτείαν ἐμαὐτὸν κατακλείω. «0 

ηοῦ 5Β[ϊ Γηγ5Θ]ΓῈῸΡ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 5ἰαΐθ.᾽---ξένος. ““Α ΤΘΙΠΡΟΓΆΤΥ ρσιδδβί." 

ὁ 14. 
τοῦτο μέντοι ἤδη, κι τ. Δ. “Νονν, τΌ]γ, γοὰ τηθηέϊοπ ἴῃ {85 ἃπ 

δαπλ γα Ὁ] 6. ΑΥ 166. ἸΤΌΠΪΟΑ]. ΒΥ πάλαισμα 8 ΡΓΟΡΘΙΥ τηρδηΐ ἃ 

ἘΓΙΟΚ ΟΥΑΙ ΟΘ. ΡΘΟΙΠΑΥ ἴο ὙνΥΘΒΊ]ΘΥβ, ὈΥ νυ αἰ ἢ ΤΠ Ὺ οπαθαγογθᾶ ἰὼ 

{τὶρ ὮΡ {Π6 1. δηΐασοηϊβῖβ. Ηθυθ, ΠΟΥ ΥΘΥ, ἰἢ ἀθποίθβ ΔΠΥ͂ ουππίηρσ 

δηὰᾶ ἃυς[] ἀθνῖοθ ἰῃ σΘΠΘΓΙΔ].----ἐξ οὗ. ““Β΄ποθ."---ΦδΔίῶϑνις, καὶ ὁ Σκεί- 

ρων, ἄο. ΤΠΘ86. γο Θ οοϑἸθυγαΐϊθα τΟΌθΘ 5 ἀθβίγονδα Ὁ ΤΏΘΒΘΌΒ. 

ἼΤΠΟΓΙΘ ἰ5 ἃ ρ]θαβδηΐ ἰΤΌ ΠΥ ἴῃ {15 ΒΡΘΘΟ οἱ ϑοογαΐίθβ. ἨΗδθδ τη68Π58, ἴπ 

αοῖ, ἴο 580, ΔΙ ἱΠΟυ σ ἢ ΒΌΟὮ ΟΥΘ] ΤΟΌΌΘΥΒ ἃ5 5΄᾽Πηΐβ, βοίσοη, ἃπα Ῥτο- 

ΟΥ̓αΒῖ65 ΠΟ ἸΟΠΡΘΥ ᾿ἰπίδϑι [Π6 ΡΠ τοδάβ, γοῖ [ΠΥ ἀγα ποῦ νγδῃτησ 

ΟἾΠΘΥ τηθη ἴο ἰη͵αγθ γοὰ. Ἦδποθ, ἱπουρἢ ἢ6 865 1Π6 δχργθββίοῃ 

οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ, ΠΘ γηθδη5 ΑἰγΘΟῖν ἴῃ8 τονοσβθ. ὙΥ8 πᾶν τϑίδἰηθᾶ 

106 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ ΟΥΠΟΡΤΆΡΗΏΥ ἴῃ 1Π6 πᾶπη6 Σέννις, ΑΙ ΠΟ σ 1ῃ6 ΤΟ 6 

ΟΟΥΓΘΟΐ ἔοΥ πὶ ὑγΟ] ἃ ἀΡΡΘΑΓ ἴο Ὀ6 Σένις. ΟΟΙΏΡΑΙΘ Καίοίς. αὐ Ἐπ τῖρ.» 

Πιρροὶ., 971 .----οἱ μὲν πολιτευόμενοι ἐν ταῖς πατρίσι. ““ΤΉΏΘΥ γ»8ῆ0 1ἴν6 

ἃ5 ἴγθα οἰξ ΖΘ 5 ἴῃ {Π6 ]Γ Παΐϊνα βίαϊθβ." ὍΤΠ6 ἰᾶθα ἱπίθπάβα ἴο θ6 

σΟηνΘΥΘα [5 [Π15.: {{Π|6 τηοβῦ σαγο[] οπάθανοῦβ, οἡ 1Π6 ρατὶ οὗ [6 

ΟΠ Ζ6 η5 οἵ βίαϊθβ, ἴο σβρύθβϑ ὑυοησ- οἷησ, α΄ ΠΟΘ  Θυ 6 1655 ᾿πϑαῃ- 

οἰθηΐ, μουν {Π|6 οαπ ἀπηρτοϊθοίθα βία ὺβ ΓΘΌοΟῃ Οἢ ΡΘΙΒΟΙΔΪὶ 56- 

ῬΌΙΙ Υ.---πρὸς τοῖς ἀναγκαίοις καλουμένοις. “Ἰη δἀάαϊπίοη ἴο ἴΠ056 

ὙγῆΟ 16 ΘὩ]]6 ἃ χϑ]αϊϊοηβ ὈΥ Ὀ]οοα." ὍΤΠ6 ἴθυη ἀναγκαῖοι ΔΏΘΝΓΘΥΒ 

40 1Π6 Τιαὐϊπ πεοεβϑατγὶϊ, πα ἀθηοΐθβ Πο56 {πα΄ τ οσοῃποοίθα νυ 1} 

115 ὈΥ ΠΘΟΘΒΒΔΙΎ ΟΥ̓ ΠΑ ΠΤ] 1165, ΟΥ, ἴῃ ΟἾΠΟΥ ννοσάβ, (Π056 το]αϊθα ὃν 

ὈΙΟΟά..---οἷς ἀμύνονται. “ΒΥ ν»ΈΪοΙι {ΠΥ 566 ἸΚ ἴο ΤΟΡ6]."---ὅμως ἀδικ- 

οὔνται. “ΑΥΘ ΠΘΥΘΙΠ61655 νγοησθά.᾽" 

ὁ 15. 

ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς. ΤΙ ἀῃᾷ εἰς ὁποίαν δέ ἅτ ορροβαᾷ ἰο οὐδὲν μέν, 
ἄσο. Ἡδπορ ἴθ ἀουθ]ο δέ.---πολὺν χρόνον διατρίθων. ““ϑραοπάϊῃρ 
ΤΟ {{πη6, ὁ. ε., ἴῃ ραββίησ ΠΌΤ βίαΐϊθ ἴο βίαϊθ, δηὰ ἔγοτὴ οἷν ἴὸ 

οἰτγ.---ἥττων. ““ΤΠΙΌΤΙΟΥ,᾽ 1. 6.) ἃ5. Ὀθὶπρ ἃ ΠΊΘΥΘ 5, ΓΔΠΡΘΤ.---καὶ τοι- 

οὗτος, οἵοις, κι τ. Δ. ““Απηά {παΐ, ἴοο, 6 γοΟὰ 16 510 ἢ ἃ Ομδυδοίου 

85, ἄο. Οὔβϑῦνθ ὑπ διῃρὶουτηθηΐ οὗ 16 ΡΙΌΓΑΙ ἴῃ οἵοις ΔΙΘΥ 1Π6 

Β'ΠσΌΪΑΥ τοιοῦτος, {16 ΤΘΊΌΤΘ ΠΟΘ ἴῃ οἵοις ὈΘίησ ἴο ἃῃ ΘΗ 6 1455, ἃπα 

ποῖ ἴο Δ ΠΥ ἀοῆηϊϊο παν ἀα]. (Καληεν, ὁ 819, 2, α., .7ε1) Τῇ τοῖς 

ΟΥΘΠΟΘΘ, ΤΠΟΓΘΌΨΘΥ, ἰῃ τοιοῦτος ἰδ ἴὸ Οὴ6 10 18. ἃ 616 ναρτδηξ, ἡ ηῸ 

γοδῖη8 ἀϑοιΐ νυ ποὰΐ ΠΥ 5οί 16 ἃ ἀθοάθ, ννὸ 15 1Ππ6 οἰτζθη οὗ πῸ ὁπ 6 

Βίαϊθ, αηὰ 5, ἱπουθίοσο, ἀπρτγοϊθοιθὰ ὈΥ δὴν. (Καληεῦ, αὐ ἰοο.)--- διὰ 

τὸ ξένος εἶναι. ΟΌΒοΥνΘ ἴπ6 ποιμιϊπαίϊνο νἸἢ 1π6 ἱπῆηϊίῖνο, {ΠπῸ τοῖς 
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δτόποο θείης ἰ0 τῃ)6 58126 ῬΟΥΒΟΠ Ὑ0} ἰ8 18:6 Β0δ)θοὲ οὔ πιο νοτῦ. 

«πὴ διότι καὶ δοῦλος, κι τι 2. “ΟΥΈἰ8 11 Ὀασαυ56 γοὺ {μῖπκ ἐμαὶ γοὰ 

ὑγουϊὰ θ6 βυοῖι ἃ βίαν 85 ἴο Ὀ6 ΡῬγοῆίϑθ!θ ἰο πὸ Ιηδβίου ἢ ΤῊΘ το 

οἵ {|| Ἰεὰ Ὁν Ατήβεῖρρῃβ νγὰ8 τηοϑὲ σΟβε ἃπὰ ΘΧρθηβίνο, ΠΟΥ δὰ ἢ 
ΔΩΥ ἱποϊἐπαιίοι ἰο ὑγοτκ ; ἸθηοΘ ἢ6 ἱπηασίποὰ δᾶὲ πὸ ὁη6 ὑγου]ὰ θ6 

ἩΚΟΙ͂Υ τὸ τοάσοθ ΐπη ἴο ΒΙΔΥΘΤΥ͂, 88 18 τη πίθ ἤδῆ06 νγου]ὰ οοϑβὲ ΤηΟτΘ 
ἰδ .εΐβ εατγηΐηρβ ὑγ ΓΘ υγοσίῃ. ϑοογαίθβ8 Β00ὴ 5Π0 5 1016 ΤΙ ΠΥ οἵ 
ὐὶα ἰά68.---τῇ δὲ πολυτελεστάτῃ, κ. τ. Δ. “Απὰ γοῖ, ἀο! στη ἰπ 

εἶν τηοϑβὲ βυτηρίᾳουβ ἴαΓΟ.᾽ 

4 16.ὄ 
χρῶνται. ““Μαπαρο."--ἄρα οὐ. ΤΉ656 Ρασγίίοϊθβ, {κ6 1π6 1,διΐη 

πσηπε, ΤΟ] ΔΠ ΔΠΒΎΓΟΙ ἴῃ 186 ΔΠττηδίϊνο ; ἩΡΒΠ6 ἄρα μή, ᾿1Κ 

πεπιπε, ΤΟ υἶγΟ 8Π ΠΟΤ ἴῃ 186 ποσαῖϊνο. (Καλπεγ, ὁ 872, 8, .7εῖ.) 

-σωφρονίζουσι. “ΟΠΘΟΚ," ἱ. ε., 001] ἀοννη.---ἀάποκλείοντες ὅθεν. 

“ Ἐν ἀοίαίηΐπρ ἴπότη ({τοπῇ 811} 0186 65) γῆ ΘΠ66." -π. [Ιπ 1Π6 56η56 

οὐ ἔξῃ. “1 τᾶν ῦ6 ροββίθ!6."" ---τοῦ δραπετεύειν. “ἙΎΟΠΙ Ταπηϊῃς 
ἀνα." --ἰξαναγκάζουσιν. “ὙΠΟΥ ἀτίνο ουΐ.᾽" 

4 17. 

πᾶσι κακοῖς. ““ὙΥΤῸΝ Δ1} Κἰπᾶβ οὐρα πη η15.᾽"".--δουλεύειν. “Τὸ 
οὶ ἃ5 θασοίησδβ ἃ Βἷανο." Οοιρατο {Π|6 σχραπαίίοη οὐ 7186 008 : 
τ χίσλ αἷς Βείατεπ δεπελπιεν.".-- ἀλλὰ γάρ. “Βαϊ τ 6η." Απδιγουίηρ ἴὸ 

6 [Ατἰπ αὐ ἐπίπι. (Οοπιρᾶτο Καλπεν, ὁ 186, Οὗ. 6, .7ε1.}---τῶν ἐξ 

ἀνάγκης κακοπαθούντων. “ῬΎΟΠΙ {Π056 Ὑ}0 ΒυΠῸΓ παγάβηΐρβ οὐ π6- 
σοπδίν.".--ἴ γε πεινήσουσι, κι τ. Δ. “ϑίποοσ {ΠΟΥ ὙὙΠῚ αν νοϊαη- 

{ἈΠ ἴὸ σπάστο πυηροτ, ἀπὰ {πἰγδί,"" ἄχο,, ἱ. ε., βίποθ ΠΟῪ δ. ἀ68- 

εἰποὰ ἰο ὁπάστο, ἄς. Το Ταΐατο 5. ἤδτο Θρ ογθὰ ἴο ΘΟΧΡΥΘΒΒ ποὶ 

ΠΟΤΕΙΥ ἃ Τυΐατο δοιτίοη, θυ ὁη6 ὙγΒ οἷ 18 σοπβίἀοτοα 85 ργοδοιοττηϊποᾶ 
ὉῪ εἰγουτηπίαποοβ ππά {Π6 δίαίο οὐ ααΐγβ, Οὐτηραγδ δαίίλία, ᾧ 498, 

δ.---ἰγὼ γὰρ οὐκ οἶδ᾽, κι τ. Δ. “ Βίποο ἀο ποῖ Κποὺν ἴῃ νπδὲ τοβροσί 
τ ἀἰπθτα, ἴον ἃ βαυβοη υνΠΠπα ΟΥ νη ἴὸ ὕὉ6 Ἰλδμθά 8 ἴὸ 6 
βαπιὸ πκίη," ἑἰ. ε., νμδι ἀϊδθτοποσ ἰδ τᾶκοβ, νμδη 16 δδιη δβκίη ἰβ 

᾿πυνοά, ἩνμοῖμοΥ ἰδ ἐν Ἰαδηνδά ὙΟἹΟΠΙΏΥΠΥ ΟΥ̓ ἱπνυοϊ σηίατγ. Οὔβόσνα 
πὲ δέρμα 'ν 156 δοσυδπδιίνο οὐ Ὡδᾶτου ἀσῆἤηίιίοη..---πολιορκεῖσθαι. 
“ΤῸ ὕσ μπγακβοί.".-.-ὅλλο γε ἣ ἀφροσύνη, κ. τ. Δ. “Οἰδοτ, ἰπἀδοά, 

πη {πὶ ΤΟἿΚ πείδονοι ἴο 1Π6 ρατγβοη," ἄσ. Οη {πὸ δἀνυθίαὶ δπν- 
Ρἱογηνσηὶ πότὸ οἵὕἨ ἄλλο, σοηδυὶ Καλπεν, ὁ 896, .7εἰ Γ, ἀπὰ Μαιλέα, 
4 686. 

5 
ᾧ 18. 

οὐ δοκεῖ σοι, κι τ. Δ. Τθο σοηδίτυσίίου ἐν οὐ δοκεῖ σοὶ τὰ ἑκούσια 

“ὧν τοιούτων ὀιαφέρειν τῶν ἀκουσίων, κ. τ. Δ.-τὖ “Ἰοπαπιυοῖ ἀρ." 
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τ. δ.,) 80 ΤᾺΥ [ὉΥῚΠ ἃ5 115, πα΄. ΑἸΠΔΙΟΡΟῺΒ ἴο {π6 Τιαἰη φηαέεηιιδ.-τα 

ὁ μὲν ἑκὼν πεινῶν. “Ὧθ ΨΠ}Ο, ἔτΌΤη ΟΒοΐΟ6, ΒΌΠΕΥΒ ΠΌΠΡΘΥ."---πίοι. 

ΞΌΡΡΙΥ ἄν. ΟὐοΙηραγο Παιδί, ᾧ 515, Οὐ5.---ῳὁπόταν βούληται. πῃ 

1Π6 Ργθνίοιιβ οἰάβθ γγ)Χ μδᾷ ὁπότε βούλοιτο, ἴπ6 ορίαϊίνοα θθΐηρσ 6π1- 

ῬΙογθὰ θθοδιβα δῃ πποθγίαϊη ἀοαθ Ὁ] σοπαϊτἴοη νγὰ5 ἱτηρ] 168 : ΠΘΓΘ, 

ΠΟΥΥΘΥΘΥ, νγ6 πᾶν 1Π6 50] ποίῖν 6, Ὀθοαι586 1Π6 ργοβοηΐ ἔξεστιν Ῥ͵ΤΘ- 

οθᾶθ5. (Παϊιμῖα, ᾧ 521, Οὐ5. ἃ; Καλπεν, ᾧ 844, α., .7ε17.)-- ἐπ’ ἀγαθῇ 

ἐλπίδι πονῶν εὐφραίνεται. ““ ἈδΙγησ Οἡ ἃ σοοᾶ ΠΟΡΘ, [αΚ65 ἀο]σῃΐ 

ἰὴ Ἰαθογίησ." ΤΠ ρῥσγϑροβί(ϊοη ἐπί νυ τ [Π6 ἀαίνα 15 θιηρὶ ουθᾶ ΠΟΤ 

ἰο ἀδθποίθ 1η6 στο ηᾷ οὗ τηϑθηΐα] αἴδβοίίοη. (Καλπεν, ᾧ 694, Ἂ., .7ε10.) 

ΤῊΘ τϑδαϊηρ πονῶν 5 ἃ ΘΟπ]θοίαγΆ] οιημθπααϊίοη οὗ ΤΆΥΠΟΥ οἡ 1 5145, 

Ρ. 491, οΘοπῆιτηθα Ὀγ Μ55. ὍΤΠ6 οἱ εἀϊτοπβ παν φρονῶν.---τοῦ λή- 

ψεσθαι. “Οἵ Ὀοϊηρ ἀθοῦΐ ἴο 561Ζ6 [Π6 Ῥγδυ." 

ὁ 19. 
καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα, κ. τ. Δ. ““Απᾶ γοῖ, ΒΟ Τανναταβ οὗὨ [01] ἅτθ 

νου θὰΐ 1{{{|. ΤΠΗΘ ᾿παἀθῆηϊίθ τὶς, ἤθη 1οἰπθὰ τυ ἢ δα]θοϊνθβ, 

ἄτο., Ὀγησ 5 {Π6 ποίίοη οὗ [Π656 ννου 5. ΤΟΥ͂Θ ῬΥΟΤΩΪΠΘΠΕΥ Τογυγαγά, ὈΥ͂ 

ΘἸΓΠΘΥῚ ἱπουθαβίηρ Οὐ ννθακθϑηΐϊηρ {παΐ ποίϊομ, δοοογάϊηρσ 85 16 Ππι68η- 

1πης οὗ 16 ννοχὰ οὐ 1π6 οοπίθχί γθαιῖσοβ. Ηρσθ [Πη6 οῇδοϊ 15 ἃ ννϑακ- 

δηΐησ οη6. (Καλπεγ, ᾧ 659, 4, .7ε{{.γ)--όπως χειρώσωνται. ϑΟΒΠΟΙάσΘΙ 

τΤΘδᾶβ, [τοπὶ ἵνγο Μ55., χειρώσονται, ἴῃ ΘΟΠΊΡ] Δ ΠΟΘ ὙΠ 1)λανν 6 5᾽ οδη- 

οῃ. Βιαΐ ΘΟΙΏΡΑΓΙΘ 1., 2, 317.---καλῶς οἰκῶσι. ““ΤΏΘΥ ΤΠΔΥ ΤΟρΡυ]αΐα 

νν7611.᾽ ΟὈΙΏΡΆΙΘ 1., 1, 17.---φίλους εὑ ποιῶσι. Τὸ ἀο ἃ ροΙδοη σοοῦ 

ΟΥ̓ ΘΥΪ 15. οοηβίσιθα ἴῃ αὙθοκ νυ ἢ ἔννο δοουβαίϊνοβ, ΟΥὐὁὨ ἢ δη δο- 

ουδαίϊνα οὗ [Π6 Ῥθύβοῃ δπᾷ {ῃ6 δάνετ εὖ οὐ κακῶς. Ἐνεργετεῖν ἀπὰ 

κακουργεῖν 816 ΟΟηΒίχιΙΘα νΥ] 1 ἀὴ δοσυβαίγθ οὗ {Π6 ρθύβοῆ. Οοπὶ- 

ῬΑΙΘ ἷν., 4, 17.---εἰς τὰ τοιαῦτα. ““ ΕἘῸΓ 500}} ΟὈ͵Θοί5 ἃ5 {Π656.᾿ ---εὐ- 

φραινομένους. ““ ἘᾺΠ] οἵ ΠαρρΡίΠ655." Μοτϊδ 1 ΘΥΑΠΥ, “ α]αθἀθηρα (ἴῃ 

[66]]Πρ).᾽ --ἀγαμένους. ““ Αἀτηϊτίηρ." ---ζηλουμένους. ““Ἑτηυ]αϊθα ᾿ἢ 

ὁ 20. 
αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι. “« ΒΙΟΙ ΒΕ] Βα 5." ---ὲκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναΐ. 

« ἘΑΒΠΥ ΟὈΐαϊηΘα ΡΙΘΆΒΌΓ͵ΘΒ,᾽" 1. 6., Οὐ αϊ 64 δὲ [η6 τλομηθηΐ οὗ ἀθβίῖσο 

ΘΟ 18. 116 ἱπίογργοίαϊίοη οἵ βίγαιυθ, δἀορίθα Ὀγ Κα που, ἃῃα βὺρ- 

Ροτίθα ὈΥῪ 1π6 ὑνβοΙ6 σοπηθοϊίοη οὔ [6 ραββᾶρθ. “ Ῥοϊωμρίαίες εἾιι8- 

πιοάϊ, χιια5, τιὐὶ σοποιρίυετίδ, δίαξϊτι, πἰροίε δῖηθ αἰΐο ἰαῦογτε ραγαῦῖε, 

γεγοΐρετε ἰΐσεαὶ." ΤῊΘ οἱ] ἱπίθσργο ἑαυ οη υν 85 “" Ῥ]ΘΑΒΌΓΘΒ οὗ Τηοπιθηΐ- 

ΑΥῪ ἀυταίίοη, ἃ ἀπ 50 ΘΟ ΘΙ 6Υ, “ ἐα5 υοἰιρίαϊε5, φια δἰαίϊηι ρεγοὶρὶ- 

ταν, εἰ φιαγιηιν τιδιι5 ὕγευε ἐδηιριι5 αἰιγαὶ." (ὈΜλεεῖεν, αὐ ἰοο.)-ττσώ- 

ματι εὐεξίαν ἐνεργάζεσθαι. “ΤῸ ΚΟΥ ουΐ ἃ σοοα παρὲξ ΤῸΥ πο θοᾶν,᾽" 

ἱ. 6.. ἃ σοοὰ Παρὶϊ οὐ οοπάϊιϊοη οἵ θοᾶν. "ΠΟ οἱὰ οαϊτῖοηβ πᾶν ἐὸ- 
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τγάζεσθαι, ἴον νν7ϊοῖ ΖΘΌΠ6 σίνεβ ἐνεργάζεσθαι, (τοτῃ ἴοὰγ Μ55.---ἀξὶ 

ὅλογον. “ὙΌΠΗ πιοπιϊοπίηρ.᾽" ΤῊ δρίμοῖ ἀξιόλογον ἰΒ 'νθτα δἀἀοά, 
θασδιδο αἱ παραυτίκα ἡδοναί οὯπ ποῖ Ὀ6 δαϊά ἰ0 ΘΟΏΥΘΥ πὸ ἀποιοίεάσε 

«γἱναΐονοῦ ἴο (6 τηϊηὰ. ΕῸΓ ΨΜΠῸ ἀδηΐθβ {{πᾶϊ τηυβὶς, ραϊπείηρσβ, πὰ 
οἴδοτ ρἰσαβαγοβ οὗ 1Π|6 βΒᾶπι6 Κίπά σίνθ ι.5 Βοπη6 βοτί οἵ Κπουνθᾶρο ἢ 
(Καΐπεν, αὐ ἰος.--- ἩΓλεείετ, αὐ ἰοε.)---αἱ δὲ διὰ καρτερίας ἐπιμέλειαι, 

κι τι Δ. “ὙΠΟ 85 ρυγβυῖβ γθααϊγίηρ σοηβίδπἪ ρΟΥΒΟυ ΘΥἢ 6 Δ 086 
5 ΘΥΘπίυδΙν ἴοὸ ΓοδΟ ἢ 8}} τπδὶ ἰβ ὈδδυιἋω] δηὰ σοοὰ." Τῇθ νϑτὺ 

ἐξικνεῖσθαι, ἴκ6 τυγχάνειν, λαγχάνειν, ἄκε., ῖΒ σοηβίτυ δα νυν ἢ ἃ σοηὶ- 

εἶνδ. που. “Βοιηθννθοτο." ΤΠ ραββᾶρθ ΟΟΟῸΓΒ ἰῃ {Π6 “ ὙΥ̓ΌΤΚ5 

διά Τ)λαγ5᾽" (Ἔργα καὶ Ἡμέραι), υ- 285, σε.» οὐ 287, δεηῳ., εἰ. Οδεεὶ. 

τὴν μὲν γὰρ κακότητα, κι τ. Δ. ““Ὑοὰ τηδΔῪ ΘαΒΙΪγ οδίαίη Υἱοθ (οι 

ΤοὸουγβοΓ ούδη ἱπ οη6 ἀδηβο ΓΠ855,᾽} ἱ. ξ., Υ0Ὁ ΤΠΔΥ ΘΑΒΙΪν σοὶ ἰϊ 8}} αἱ 

ποθ. Ὅγὸ παν δὐορίοὰ ἴόσγὸ 16 σχρίαπδιίοη οἵ Βαυιίτηδπη, (1.επιὶϊ. 

Ψ. υ. εἰλεῖν, ». 370, ΕΠ“ ἀ..}, νῆο ἀστίνοβ 16 ἴΌτοο οἵ ἐλαδόν ἱπ {Π6 

ΡῬγοβοηΐ ραββασθ, ποῖ ἔγοιαα 1:6 ἰάθα οἵ ογοννἀβ Οὐ ἴσοορβ, θυϊ ἴτῸΠἢ 

ἐμαὶ οἵ ἃ ἀδηβθ σοιηργοββοὰ τηλ88. Τὴ6 οχρίδηδίίοη οἵ Οαδιιηρσ, 

ποῖ 5. 85 ΓΟἸΠΟἾΒ, 8. ὙΘΥΥ͂ ὈΠ5Δ ΓΒ ΔΟΙΟΓΥ : “ ἐλαε διεπὲ εοπιϊδαίῖο- 

πῶ ἀπέίφια κοἀαία!ες (Εἰπά., Νέπι.,ν., 86). Ηος ἐρίειτ νοίωϊ! ροεία : 

βὶ νυἱκίο ροιίγί νυἱβ, [20 1}1}8. δβὲ δ ΐταβ, πθάὰδ. ΟΡῸΒ δδὲ υἱ 808 υἱεῖ! 
νἱδῆὶ ἰπθᾶβ, βοὰ τη το5. ΠΑ ΡΘὈΐΒ Βοοίοβ σοι ββαιοππι διηδηί685.".--. 

λείη. “1φνε}." Τῆο σοτϊηιηοη οὐϊιίουβ οἵ Ηθβίοά αν ὁλέγη.---τῆς 
ἀρετῆς προπάροιθεν. “Ἰῃ Ττοπὲ οἵ νἱγίδ,᾽" ἑ. ε.ν θοίοτο νἱγίιθ Β {πγοβὶν 

ο)4. --- πὴν δ' εἰς ἄκρον ἵκηται. “Βυΐ ννδη ΟἿ6 5}1}8}} αινο τϑδοϊιϑδὰ 

δ δυπηεηΐ,"" ἑ. ε., {πὸ βυπητηΐξ οὐ τ} 6 ἈΠ οὐὗὁὨ νἱσγίυθ, απὸ νυν ϑίοῖν {ἢ 

βίδορ δηὰά τυρσοὰ μαι Ἰοδά8. ὙΠῸ βυῦ)θοὶ οἵ ἵκηται ἰΒ σοηίδίηδὰ ἰη 

ο νοτὺ ἰ(βεῖ, ἀπά τοίουβ ἴὸ Ὠΐπι νη 588}} δυο βοϊ δοιὰ (}}8 ρδίὶι. 
(Οδειης, αὐ ἰος.}---χαλεπή περ ἐοῦσα. “ ΤΒουρσὴ αἰ σου: Ὀδίογο." 

Οὔὐκοότνο εὐδὲ πόσο, ἀπά ἰπ ῥηϊδέη, αὐ 16 σοτητηθησοιηοηί οὔ (6 Ἰΐηο, 

τθοτο ἰ5. 2 δυδάσηῃ ἰγαπβίείοη ἴγοπι {6 πιββου! πο ἴο {|ὸ γδτηΐπίηθ 
Τινκ τίμα, ποῖ ἔγοῖη ἀπ οἰγουτηδίδησο οἵἉ οἶμος Ὀοίηρ οὐ ΒΟ σοη- 
ἄστη, ἂν αν ποΥ τα πίδίπα, δὰ: Ὀσσαυδο {π τοίδγοποθ ἤν Βοσοιηδ8 
α ὀΐγοοι οδο ἴο ἀρετή, 85 ΒΥ ΠΤ ΤΟ ΘΟΥΤΘΟΙΥ Βορροθοπ. 

μαρτυρεῖ. " Βοδτα ἰσδίποην 10 {0 δᾶπιο οὔοεἼοι.".--- Ἐπίχαρμος 

Ἐρίοναστησν γᾶν (6 σμίοΥ σοπισ ροοῖ ἀπποηρ 6 Ἰοτίδηβ, δορὰ 9 
ππῖνο οὐ τὸ ἰδ απὰ οὐ Οὐκ, νανίηρ ὕσοη θόγηα ἴπδγὸ δϑουϊ ΒΟ, δέ0. 

δ κυδοοσυσηιν τοδί δά αἱ πυγάσυβο, δηά βροηὶϊ {πο γο τΠ|6 τοπιαί πο 

οὔμίν Ὁ. Ἡσποοῦ ᾿νο ἱπ οἥθη σα! δά εἴν 5 οἰ Δ η. ---τῶν πόνων πωλοῦ- 
σιν, κι τι Δ. “ΤΡο κοάν 56}} υὑπίο υΒ 8}} (6 σοοά υέη ρα οὐ Ὁ (1 

ον ἰαθογα," ἰ, ε., ἰς κι ἃ Ἰανν οὐ πόοῦνθη τὐδὲ παρρίησκα ἐπ τὸ ὕ6 ΡυΓ- 

οἰαινοά ΟὨἿΥ ὉῪ ἰοὶ]. Οὐποόγνο {νῶϊ πόνων ἰδ {πὸ μοπίνο οἵἉ ρμγίοῦ 

. Κι 
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(Μαϊιλῖα, ᾧ 304.) ΤῊΘ 1π6 Ποῖθ ᾳφυοίρα 15 ἃ ἰγοομαῖο ἐρίγατηθίθσ 

σαϊαϊθοίϊο, ἃπα βοδπηθά 85 [ὉΌ]]Ο5 : 

τῶν πῦν]ῶν πῶλ| οὔσϊν 1 ἥμῖν |] παντᾶ | ταγἄθ᾽ Ποῖ ϑὲ]οξῖ. 

ὦ πονηρέ, μὴ τὰ, κι τ. Δ. “ΑἸ ψΨΓΙΟίοΟΙΘα 0Π6, 5661 ποῦ δἴζου [Π8 

τη σ5 {Ππᾶΐ Δ16 βοῖϊ, Ιββδύ ποὰ τηαυϑϑὶ οθίαϊη ἴπο56 {πᾶΐ ἃγ6 πατᾶ," 

ἴ. 6.5 Β66Κ πού δΔΙΟΥ Δη ΘΑ5Υ 1Π{8, 16ϑύ γο1 Πάν ΟΠΪΥ ΟὈΐαΐη ἃ μαῖα 9Π6. 

ΟΡβοῦνθ ἐμαΐ μώεο (οοηίταοίοα μώου) 15 {π6 ργδβθηΐ ἱπηρθσαίϊν οἵ 

μώομαι, ἃ Ἐρίο ΙΘηστμοπθα [ΌΤΠ οὗ μάομαι. "ΓΠΪΒ 1Π6 15 4150 ἃ {τὸ- 

Οἤαῖο το γα ίου οαίαϊθοίίο, αηα βοδηπηθα 8ἃ5 1[Ὁ]]οΟνγ5 : 

ὦ πον]ηρξ, ᾿! μῆ τᾶ 1] μᾶλακᾶ Ἰ! μῶξδ, | μὴ τᾶ [! σκλῆρ᾽ ἔχ]ῇς. 

ΤῊΘ ΘπεγΘ οἰάι86, [τοι καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ ἴο {πΠ6 απ οὗ {Πη68 11Π6, 

15 ΤΟρΆΤαΘα 85 Δῃ ᾿πίθυροϊαίϊίοη ὈΥ Ὑ ΔΙΟΚΘ πο Υ (αὐ Πεγτοῦ, ἰὶ., 1177), 

Ὀθοδιιθ6 {Π6 ἃποίθηΐ Ὁ ΟΥ̓. 816 ποΐ δοοιιβίομηθα ἰο ΘΙΏΡΙΟΥ τόπος 

ὙΠ η Βρθακίηρσ οὗ ἃ ραββᾶρθ οἵ ΔῃΥ θΟΟΪΚ ΟΥ ΨΓΠΘΥ. ϑΒοῃαΐ δηᾶ 

ΒΟΒΠΘΙΔΘΥ ΘΟΠΟῸΣ ἴῃ {Π15 ορίπίοη, ἀπ ΘΙ που ον θ ρῸ65 50 ΤΥ 85 

ἴο τϑραγὰ {Π6 γνῆ0168 ρᾶββαρθ ἴῃ {Π6 Ἰρῃΐ οὗ ἃ βρυγίουβ δαάϊλοι, ΠΌΤα 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ Ἐπίχαρμος. Ὑ οἰ. ΘΠΑΘΥ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, Πα 5 ΒΘΟΘΒΒΙΟΠΥ 

ἀδίβπαθα {Π6 ογάϊηαγν ἰΘχί. (Οὖ5., Ρί. 1, Ρ. 19.) 

6 21. 

καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφός, κ. τ. Δ. ““ΜοτδονοΟΥ͂, Ῥγοάίουβ {Π6 ννῖβθ 

αἰβο, ἰῇ [ῃ6 σγουῦς νυ] Οἢ Π6. Πᾶ5 σοϊηροβθᾶ οοποοίπίησ Ηθτοι 65." 

ΟΡΒουν {Π6 [ΌΓ66 οὗἉ 1Π6 ΔΥ{10]18 ἃ5 γτθρθαίβα αἰθυ συγγράμματι, ἀπά 

ἤΘΙΘ ΤΘηἀογθα [ῸΥ ρουβρί ουΐν᾽ βάκΚ6 ΟΥ̓ δῇ ΘηΓ ΓΘ ΟἸΔι156, ἃ5 1 γεγραμ- 

μένῳ, ΟΥ Βοιηθίῃϊησ Θααϊνα]θηΐ, νου ἀπαογβίοοα. Ῥχοάϊοιβ νγὰβ ἃ 

Ὠδίϊνο οὗἉ [0]15, ἴῃ 1η6 ἰΒΙ]απα οὗ Οθοβ, δηᾷ ν᾽ὰβ διηϊπθηΐ ἃ5 ἃ Ξορ ἰδὲ 

ἃ ηα τηθίοτιοἴδη ; ΔΙ ΠΟῸσ ΠΘΙΘ, ἃ5. ΨΥ ΘΙΟΚΘΥ ΟΌΒθυνθβ, ΧΘΠΟΡΒΟη 

Βθραγαΐθβ ἢϊπὴ ΠτῸΠπὶ 1Π6 τοϑί οἵ [6 Βορῃϊβίβ ὈΥ 116 ΤῆοσΘ ΠΟΠΟΥΔΌΪΘ 

ΔρΡΡδ]]αίίοη οἵ ὁ σοφός. (Ἡεἰοκον, Κιοῖηο δελιγίξέοη, 1ὶ., Ὁ. 460.) Ῥτο- 

αἴοιβ νἰβιίθα ΑΥΠΘη5 ΠΟ ΘΠ, ΤΟΥ 1Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ ἰγαηβδοίϊησ θ51- 

Π655 Οἢ ὈΘΠΔΙΓ οἵ μἷβ παν οἷν. ϑοογαΐθβ νγὰβ. 9Π6 οὗ ἢἷβ ΡῈΡ 118 

ἴῃ γῃθίοτίο. (Ῥίαίο, Μεηο, 90, 1).)---συγγράμματι. ΧΘΠΟΡΒΟῊ ΓΩΘΤΟΙΪΥ͂ 

ΤΟΙ͂Ο 5 10 1Π6 ὙνΟΥ]ς ἴῃ αι ϑίϊοη πη ἀθ. 1Π6 βΌΠΘΙαὶ Δρρο]]αἰίοη οἵ σύγ- 

γραμμα. Τίβ ὕγιθ {{Π16, μουν ΘΥΘΥ, ν'ὰ8. Ὧραι, ΜΥΠΙΟἢ ὙΥΘΙΟΚΘΥ ΥΘίδυβ 
[0 1ῃ6 νου] Ὀ]οοπ οἵ Ἡ τοι]θ5. (ϑιίάαδ, 5. υ. Ὧραι, Ῥγεϊεκον, 

ἰ. 5.) ΤῊ ΔΡοΪορσὶθ ᾿[56} 15 σΘΉΘΥΆΙ]ν Κηονη, δ 1Π6 ργθβθηΐ ἄδν, 
"ὺ 1Ἀ|6 1116 οὗ “ΤΠ 6 ΟἸιοῖσα οἵ Ηθγου]θβ.᾽" 

ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται. “ΝΥ οἢ, ἃ5 15 ΨΜ6}1 Κηοννπ, 

ἰνθ ἰβ ἀοουβίοιηρα 0 τΤϑδᾶ ὑπίο ΥΘΙΥ͂ ἸΠΔηγ." ΤΑ ΓΘΥΑΙν, “86. ΘΧχ- 

αἰ 0115. ὍΤΠΡ νϑὰῦ ἐπιδείκνυμι 18. ῬΡΙΌΡΘΤΙΥ ΘΠ ρου δα ἴῃ 1Π6 56Πη86 οἵ 



«Ὁ 
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τπδκίπρσ δὴ δχ ἰδιείοπ οὐ 5Κ1}}, ΟΥ σίνίησ ἃ βρϑοϊπηθη οὐ οπθ᾿β τί. 
ΤῊ οχ ἰθιεῖοη, ἴθ 186 Ῥγεβαπὶ ἰπβίδποο, οοπβίβίθὰ ἴῃ σϑδάϊησ 106 

ὑγοῦκ αἱουά υπίο οἴευβ. Τ᾿ ϑοϊπηδίϊοηβ οὐ γοοϊἰαιϊοηβ μο] ἃ ὈΥ 1μ0 

Βορ ἶβίβ πὰ οἴμασβ, ἰῃ Ογάθυ ἴὸ Βῇουν {Π6ῚΓ ΡΟΎΤΟΙ οὗ Ἰδησύᾶσθο, 5Κ1}}, 
απὰ ἱπνδηϊίοη, ὑγεσο σδ] 16 ἐπιδείξεις. (Καλπετ, αὦ ἰος.)ὺ ΟὔΒοσυθ 

186 ἔοτοθ οἵ δή ἰπ 15 οἰδυβο, ἀπ σοιηρᾶτο (ἢ 6 Θχρίαπδίίοη οὗ ΚΟΒΠΟΙ, 

“εἰ μρί εσπείαί ἱπίεν οπιτιε8.᾽""---ὯὭξκαύτως ἀποφαίνεται. “" ΠροΙδΙο5. δἷ8 

Βοπεπιοπίβ ἱπ ἃ δ πη 8 ΤΠΔΏΠΟΙ. [1 ΠᾺ1ΟΥΑΪΎ, “ 5ίιοννβ Ὠἰπηβ ΙΓ" 

ΤΒυσνἀΐά68 (ἰἰ., 423) 0865 116 δοίΐνο νοΐοθ ἰπ 1:6 βᾶπιθ 56η86, θὰϊ 

1π|6 τα] 15 ΠΊΟΓΘ Ἀ5028].---ἐπεὶ ὡρμᾶτο. “ὙΠ Θη ἢ6 ννὰβ δάνδπο- 
1η0.᾽" --ὴἰν ᾧ. “Αἱ ψ θίοι ροτο." ΒΌΡΡΙΥ ὥρᾳ.---αὐτοκράτορες. 

“ΓΙ γ οὗν τη 5ίουβ." --τεῖτε τὴν δι᾽ ἀρετῆς ὁδόν, κι τ. Δ. ““ὙὙποίμοι 

νον Ὑν ἢ} τυτη τποιηβοῖνοβ ἑοννατὰ {6 δίοὴς (ἢ6 Ραίὶ Ἰϑδάϊηρ ᾿μτουρὶ, 

νἱπίυο," ἄσ., ἱ. ε., ὙΠΘΊΠΘΥ ΠΟῪ ὙΜ1 δηΐου οἱ 18:6 σοῦΓβο οἵ δοίυδὶ 

π||π ὃν τὴ μαΐὴ οἵ νἱγίυθ, ὅκο.---εἰς ἡσυχίαν. “Ἰηΐἴο ἃ ΒΟΙΠΔΤῪ ΡΪδο 6." 

Οοιρατο Οἱς., ΟΥἔ., ἱ., 92.---τράπηται. “ΗΘ 58})8}} τη Ὠἰτηβ6 1 Γ᾽" 

ΤῊ ἀεο!νοταίινο βυθ)υποίϊνο. ΟΟπρᾶγα ποίθ8 οἢ ἱ., 2, 1δ. 

4 32. 

μεγάλας. “ἸΑτρο οἵ 1ΌΠῊ." ---εὐπρεπὴ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον. 
“ Βοίὰ οηραρίηρ ἴο ὈΘιοΙὰ δηὰ ᾿ἰδάγ- Κο,᾽ ἱ. ε.γ) οὗ δῃ δηραρίηρ δηὰ 
ἰαἀγ.-ἰἶκὸ ἀρροάγαποθ. Οαἰδβίογά τϑαὰβ ἐλευθερίαν, ἵτοπι ἃ Μϑ. οἵ 

Βδιοῦσυβ. Χοπορδοη, που ΘΥΘΥ, 0568 ἴῃ 1Π|6 Γοτηϊηΐηθ οι ἐλευθέριος 

ἀπά ἐλευθερία. Οὐομπρατο Οοπεοίυ., ἰϊ., 4; Οτερ. Οοτ., ». 03, «εφ4.ν εὐ. 
ϑελαςί.---προϊέναι. “ΤῸ σοίηθ Τογυναγά." ϑομποίάοσ, Ὀϊπάοτί, δπὰ 
Βογηοπιδηη μἶνο προζιέναι, “10 σομηθ ἰονναγὰ,᾽" 1τοπὶ ἃ βίησίθ ΜΒ. 
Το ἰάδα, μονγθνοσ, ἱπηρὶ θὰ ἰῃ προϊέναι, ἰδ νΥ.6}} Θχρτεββοὰ ὃν ΚΟΝΩΘΥ, 

“εἶ οοξμίίο Ἀγοάίτε.᾽"" -τ-φύσει κεκαλλωπισμένην, κι τι Δ. ““Αὐἀοτγηοὰ ὈΓῪ 
αδίυτο 85 10 ΠΟΥ ῬΟΓΒΟῺ ὙΥ}{Π ΡΌΓΙΥ, 88 10 ΠΟΙ ΘΟΥ̓́ῸΒ 1 τηοάοδίν, 

85 ἰο ποῦ ἀσιησδηοῦ νι Ὀδοοπηίηρ τόβοσνο, δὴ ἴῃ υυμΐτο δἰἶγο.᾽" 

δ βαᾶνὸ τοπόοτοά ἐσθῆτε δὲ λευκῇ 88 ἃ δίτηρὶθ δηὰ ἱπάδροηδοηὶ 

εἶουδο. ]}6οοῦὔπ, ΚαΉ πον, δηὰ ΟἰμΟΥΒ, τῆᾶκο ἰξ ἀσροηὰ οἢ κεκοσ- 

ἀημένην, τὰ πΐδα ἔγοπὶ 18:6 βοηίσησθ βοπὶθ ᾿νογὰ σουτοβροηάϊηρ ἴο 
σῶμα, ὄμματα, ἀνὰ σχῆμα, πὰ (θη στουηά ὕροη {8 δΙοσοὰ οπιὶδ- 
βίου ἃ σμδτρο οἵὁἩ νγδηὶ οἵ οἰοσρᾶποο ἀραίηδε Χοπορῆοη, {δὴ νυν μίοἢ 
ποιίδίης σδη ὕ6 τηοτγο υη υδί.---τεθραμμένην μὲν εἰς πολυσαρκίαν, κ. τ. 

ἃ. “Ῥαιηροτγοά ἱπίο ἃ {}} δἀηὰ οπογναιοὰ δὶ: οὐ θοάν."".--κεκαλ» 
λωπισμένην δὲ τὸ μὲν χρῶμα, κ. τ. Δ. ““86ὶ ΟΠ, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΟΥ, 85 10 ΠΟΥ 

σοπιρίοχίοη, Βὸ ἃ ἰὸ 5δοιὴ ἴ0 δρροῦγ Ὀοίὴ ὑμίγογ ἀπά τότὸ δοτγίὰ 

(μα οἴνο σολ!ν,"" ἱ, ει, ἰδ δνο ΣΘΑΙ γᾶ, [δημρὸ (κα δοκεῖν 
φαίνεσθαι μἱοοηδριίο, δηά, 85. δοκεῖν Το] ον. ἱπιπηοάϊπιοὶν δογ, δ 

Ξογατόν φαίνεσθαι ἃ αἰοῦο σοῖτοοῖ οτο. Βὺϊ δοκεῖν φαίνεσθαι ἷν 
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ὙὙ611 Θχρ]αἰπθᾶ Ὁγ ΚΟΌΠΠΘΥ, “πξ.. .. ΥΩ 586 ζεγτε (φαίνεσθαι) υἱάεγε-: 
ἔων (δοκεῖν)." : 

τὰ δὲ ὄμματα ἔχειν ἀναπεπταμένα. ““ΤἼδί 5η6 Πδά ΠΟΥ ΘΥ̓ΘΒ, ΤΠΟΤΘ- 
ΟΥ̓́ΔΕΙ, οροπϑᾶ ν]άο]ν." ΤῊΪΐΒβ 15 1π6 Ὀο]4, ᾿πημηοαδβί βίατθ, ορροβϑᾶ 

το {π6 τηοάοβί δηᾶ σϑυϊτηρσ ἸΟΟΚ.---ἐσθῆτα δέ, ἐξ ἧς, κι τ. Δ. “Απᾷ δῃ 

αἰτγ6, ΤΠγου σὴ νν Ϊο ἢ γου ΠΓᾺ] ὈΘδυ Υ τηϊσῃΐ τηοβὺ Βῃἴη6 ΤΟΥίἢ,᾽ ἡ. 6.» 

αὐτο, {Π6 ἰοχίατθ οὐ ΠΟ ΔΙΠοννθα {πΠ6 νου] ὈΘαατν οὗ ΠΥ Πἰ πη 05 

(0 Ὀ6 ΟἸΘΑΥΥ͂ ἀρραγθηΐ. ΤῊΘ ΤΘίδυθ ποθ ἴ5 ἴο ννηδΐ ννὰβ ἰθυτηθα {Π6 

Οὐοδῃ ΤΟΌΒ ΟΥ αἰγθ, ἀπ ὙΠΟ ἢ Πδα ἃ σγϑαΐ ἄθστθα οὗ γα ΠΒΡΑΥΘΠΟΥ. 

Οοηβαὶ οὶ. Απὶ., 5.υ. Οὐα νοϑβίϊδ.---κατασκοπεῖσθαι δὲ ϑαμὰ ἑαυτήν. 

“«ΤῊδὲ 586 γα ΘΠ ΠΥ, 4150, Ἰοοκοα ἄοννη αἵ μουβ οὶ " ὁ. δ., ΒΌΤΥοΥ- 

ἱπρ' ΠΟΥ ἀὙ655 δηα ρϑύβοη.---οΟτὐτὴν ϑεᾶται. Τ 1Ὧ6 ορίαςϊνθ ὑῈΥΘ ΠΘΥΘ 

ΘΙΗΡΙογοα ἴῃ {Πῃ6 ρ]δθθ οὗ 1πη6 ἱπαϊδαίϊϊνθ, τ νοῦ πᾶν αὑτήν. 

(Καληεν, αὦ ἴο0.}ὺ ΟΟΠΊΡΆΓΘ 1., 3, 49.---ἀὠποδλέπειν. “586 Ἰοοκοᾶ 

Ῥοκ.᾽» 

ὁ 29. 

πλησιαΐτερον. 'ΤῊῸ5 ἴῃ ΒΘΥΟΤΆ] ΜΚ. δπα ΘΑΥΥ δα οηβ. ΤῊΘ 

ΘΟΠΊΙΉΟη τοδαϊηρσ 15 πλησιέστερον.---ἰέναι τὸν αὐτὸν τρόπον. ““Ῥτο- 

σοραρα ἰπ 1Π6 586 ΤΠΔΠΠΘΥ͂ (85 ὈΘΙΌΤΘ),᾽ ἱ. 6., συ ἢ 1Ππ6 βαπηθ αυϊδὲ 

δαϊΐ, ΠΟΘΙ ΓΠΘΙ ΒΙΟΥΨΘΥ ΠΟΥ [αβίθυ. ΟὈΒΟΥΥΘ ΘΓ {Π6 οοῃβίγαποιοη οὗ 

{Πη6 δοουδβαίϊνα (τὴν μὲν πρόσθεν ῥηθεῖσαν) ννἱἢ 1Π6 ᾿ἱηδηϊῖνο, 1ῃ6 

ΤΘΙΌΤΘΠΟΘ Ραΐηρ 511} ἰο ννῆηδΐὶ Ῥγοάϊ 5 βαυ5.---φθάσαι. “ΤῸ σοὶ θ6- 

ΤΟΥ͂Θ ΠΟΥ, ὁ. 6.. ἴο δηϊοὶραΐθ ΠΘΥ.---ἀποροῦντα. “Αἴ ἃ 1055.᾿ --ἐὰν 

οὖν ἐμὲ φίλην ποιησάμενος. “Τῇ, (Π6η, (γα 5181] ἐᾳΤη γΟυΥΒΘΙ ΓΤ ΓΘ.) 

αἴζου μανίησ τηδ4θ Τὴ6 ὙΟΣΓ͵Γ ἔτι πα." ΞΌΡΡΙΥ, {τότὰ [ἴῃ 6 Ῥγθν]ου8 

Οἴαυδβθ, ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ. Οὐομρατθ Πεγηιάπη, αὦ Υὴρ., ὃ ὩΩΥ, ἢ 

716, δεζφ. ΕἾνθ Μ55. γρίνθ ποιήσῃ, πα ἴννο ποιήσει. '"ΓῊΘ ΘΟΙΏΠΊΟΠ 

ἰοχύ μᾶβ5 ποιήσῃς. ΥῆΥ̓θ ᾶγθ ρίνθη ποιησάμενος, ὁπ σοοά ΜΆ. δὰὺ- 

{ποῦ γ, νυ ἢ ΒΟΥΠΘιηδπη, Καὶ ἀπ ΠΟΥ, ἀπ οἰ 618.---καὶ τῶν μὲν τερπνῶν 

οὐδενός, κι τ. Δ. ““Απᾶ γοὰ 5}8]}] ἰα5Γ6 ΟΥ̓ ΘΥΘΥΥ Ρ]ΘαβΌγ." Τιἰΐοτ- 

ΑἸ], ““ΔΠ4 γὙ0 1} 5811 θ6 ὙΥἹΠουΐ αβίϊηρ οἵ πὸ ὁπ6 οὗ 1η8 1ῃΐησβ 1παᾶΐ 

416 ἀ6] 1} σῃ 0]. ΟὔΒουνΘ {πᾶΐ ἄγευστος ἰκ65 1Π6 σοηϊῖνθ οἢ ἴῃ 6 

ΒΆΠ16 ΡΤΊΠΟΪΡΙΘ {Παΐ γεύεσθαι, “ἴο ἰαβία,᾽ 15 σοπβίγυ θα νυ] ἢ 1{.-ττῶν 

χαλεπῶν ἄπειρος. “ΝΥ ΔΠοὺΐ ΠΥ ΘΧΡΟΤΙΘ ΠΟΘ οὗ ἐγοι ]65.᾽ 

ᾧ 24, 25. 

οὐ φροντιεῖς. ““Ὑοὰ 5Π8}} πΠοΐ ΘΟΠΟΘΥΠ γΟΌΤΒΟΙΓ ἀρουΐ." Οὔβουνθ 

(αὶ φροντιεῖς 15 1πΠ6 ΑΥΤΟ ΤΟΥΤῚ ΟΥ̓ [6 Γαΐογο ΤῸΓ φροντίσεις. ττ--πτραγ- 

μάτων. “ῬΟΝ]ο αἴ γ85." -- σκοπούμενος διέσει. “«Ὑ{0ὰ 5881] 6 ἃ]- 

Ὑγγ5 σοηδβίουίησ." ὙΤΏΘΥΘ 8 βοῖὴθ ἀοιυθὺ ἀθοὺΐ {π 6 {τι σϑϑαάίηρ 

ἴθτθ. 8 ᾶνϑ σίνϑη διέσει (ν 11 {π6 πιοτθ Αἰἰῖο ἐθυπιϊ παῖ} ἔτοῖη 
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αἰτηοβὲ 411} (ὴὩ6 Μ55. [16οοῦβ, ΒΟΥΥΘΥΟΥ, ΟΠ] οί ΓΟ 5 ἀεὶ ἔσῃ, δπὰ 

Βυάτπυβ δὴ ἔσῃ. Οηδ ΜΞ. μ85 διάξεις, »»ΙΟἢ 15 θυ άθηα!ν ἃ ΤΏΘΥΘ 
81058.--- “κεχαρισμένον. ““ αται νης ἴο {6 ἰΔ5ι6."" ---ἡσθείης. “Ὑοὰ 

ΠΙΔΥ͂ ΘΧροτίθποθ ΡἰΘαΒΌΓΟ." --ἀὠπονώτατα. “ἍΜ 16 ἰθαβὲ ἄθστθο 
οἵ ττουῦ]ο."".-τὶς ὑποψία σπάνεως, κ. τ. Δ. “ΑΠΥ Βυδβρίοίοη οὗ ἃ 

ΒΟΔΤΟΙΥ οὐ [06 τη πη ΨΉΘΠΟΘ ἴῃ 656 (Ὀ]  ββίη 55) ἅγΘ ἴο .ῖ56.᾽"" Οὐ- 

βΒεσνο ἴπδὶ σπάνεως ἀφ᾽ ὧν 15 [ὉΓ σπάνεως τούτων ἀφ᾽ ὦν, ἃπὰ ΘΟΙΏΡΔΓΙΘ 
ἷ,, 3, 14.---οὐὐ φόδος. "" ΤΏΘΓΟ 85 πο ἴδατ."" ΞΒΌΡΡΙΥ ἐστί, ἀῃ!ὰ σοΙΡΑΓΘ 

ΒουΠετί, “πο ἐδὲ φιιοά τπείιιαϑ."" ---ὠἠπὶ τὸ πονοῦντα, κ. τ. Δ. “Το 

{6 ργοσυτίηρ οἵ [Π656 1πΐησβ Ὀγ Ἰάθοτίησ ἀπά υπάθγροίηρ ργἰνδίϊοηβ,᾽" 

ἄτςσ..---ἀλλ' οἷς ἂν οἱ ἄλλοι, κι τ. Δ. Οὔβοτγνο {παὶ οἷς ἰ8 ΠΘΥΘ [ῸΓ ἄ, 

Βεΐπρ αἰἰγαοίθὰ ν τούτοις.---ἂἐ«ν ἐργάζωνται. ““ΜδΥ οὈίαίῃ ὈΥ 1Π6ῚΣ 

ἴδθοτ.".--- πανταχόθεν ὠφελεῖσθαι ἐξουσίαν. ““ ΑἸΙΠΟΥ Υ ἴο Ὀοησᾶϊ 
{πο ΒΟ Ιν 65 ΓΟ ΘὙΘΤΥ δἰ ἀθ,"} ἱ. ἐ., ἴγοπὴ ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ΡΟΒΒ10]6 ΒΟΌΓΟΘ. 

4.26. 

ἔφη. ΤῊΘ νοτὺ ἔφη, κ6 ἐμιφμίξ ἴῃ 1 ι1π, 18 σΟΤΏΠΟΠΙΪΥ βορασγαϊθα 

ἤτοπι [18 δυδήθος ὈῪ Βοπὶθ οἵ 16 τνογὰβ αυοίοά, (Μιαιλϊα, ᾧ 306, 
Οὐε.γ)---ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν. "ΘΟ ραγίίο δ δέ ἰπ ἱπιθυτοραίίοπβ οἤθῃ 
ΤΟΥ͂ΟΥΒ ἴ0 βοιηδι ΐηρ ἴο 06 δΒυρριοὰ ὈΚΥ 16 ἱπιαρίπαιίοη. ΤΏυΒ, ἴῃ 
ἴνο ὑῬγοβοηΐ ἱπβίδησθ, Ὑγ6 ΤΏΔΥῪΥ ΒΌΡΡΟΒΟ [6 {0}} βοπίθποθ ἴο ΤΠ 88 

{ΟἹ ον Β τ “ΑἸΙ τη βουπάβ αὶ ν ὁπουσῖ, Ο δάν, δμμέ ναὶ ἰβ ὙΟΌΥ 

ΠπᾶπΠ|Ο 1" .--- Εὐδαιμονίαν. “ Ηδρρίηο88."" --- ὑποκοριζόμενοι. “ Νίοϊκ- 

παιηίηρσ." ὙΠῸ νοτὺ ὑποκορίζομαι τηδᾶῃβ, ὈΓΟΡΟΥΙΥ, “10 ΡΪΔΥ τπ6 

σμ,"" ἀηὰ Θβρθοίδ!!ν, “τὸ τ41Κ Ομ] ̓ 5 Ἰδησύαρσο," ἱ, ε., ἴΟ 156 ΘΥΤΏ5 

οἵἩ εἐπόσαιπηδηΐ, βυοἢ 85 αἰπηϊπυϊίνοβ. ὙΠΘη ΤΘΥΘΥΒΟΙΥ, “10 68}} 

βοιησίΐηρ σοοά ὉΥ ἃ ὑδἃ πδπιδ,᾿" “1ο ἀΐδραγαρο," “10 πίοκηδπηθ,᾽" 

ὅἄτο.---κακίαν. ““Ὑἶς6." 

ὁ 27, 

ἐν τούτῳ. ΞΒυρΡΡΙΥῪ τῷ χρόνῳ. ““Ῥυτίης {5 εἰπ|6.᾿"--καὶ ἐγώ. “1, 
ἴοο.".-εἰδυῖα. “ Βοσδαδβο 1 Κπονν." Οὔβοόγνο βοσὸ δπὰ ἰῃ κατομα- 

θοῦσα ιἴνο σπη58] ἴογοο οὐ {π᾿ ματι οίρίο, (Καλπνεν, ὁ 697, α, .7ε1.}-- 

φύσιν. “ Ὀἰδροδίιίοη.".--ἐν τῇ παιδείᾳ. “ ῬΟΤΙΠΗ ΥὙΟΌΓ ΘΑΓΙῪ ἱτγαίῃ- 

ἵπρ," ἱ. ε., ἐπ 106 ἐγαίηἰπρ οὐ ΣΟΥ γου ἢ. --ἰσφόδρ' ὧν σε τῶν καλῶν, 

κι τ ἅ. οὙοῦ νου ά δεδυγοῦ! Υ Ὀδοοίηθ ἃ ποῦ ἀοογ οἵ {πὸ {πίπρν 

τππί| ἀγὸ Βοπογδῦϊο ἀπά ἀϊσηϊδοά." Οὔδογνο ὑῶϊ σφόδρα ᾿ν88 ΠΟΤδ 

ἴμπο ἴοτοσ οἵἨ ρἈγοζεεῖίο ΟΥ οπιπίπο, ἃπὰ σοηβοὶ ϑέμγς, 1.κα. Χεν., «. υ.Ψ 

3..--ἰτι πολὺ ἐντιμοτέραν, κι τ. Δ. “8511 (Γ᾽ πιόγὸ ᾿ο] ἀ ἰῶ ΠΟΥ, 

ἀπά τοοτγα Πυδιτγίουν οα δοσουπὶ οὐ {πὸ πόνδη ὅσο (νον 1 αν] 

οδιαίη (τ γου).".--προοιμίοις ἡδονῆς. “ΝΥ ιν ΔῸΥ ργοϊυθοι τοχαγά" 
ἴδια μἱοπδυτγο," ἑ, ἐ., ΒΥ ΒΓῪ ἱπιγοάδυοσίςτυ τοπνᾶγκα, μοϊάδίηψ οὐΐ ἰο γου, 

" 
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ἴΟΥ {Π6 μι ρΟβ6 οὗ βθουσίηρ ὙΟῸΥ αἰζθηζίοη, {Π6 ῬΤΟΠΪΒ6 οὗ ΡΙΘαΒῸΓ 

8016 ΘπγΊοντηθηΐ. ΟΌΞΟΥΥΘ παΐ προοίμια ἡ δονῆς βΒίδ πΠ45 ΠΘΥΘ ορροβϑὰ 

ἴο τὰ ὄντα͵ ἰπαΐ 15, τὰ ἀληθῆ, Ἰυδῖ ἃ5 μετ’ ἀληθείας Βἰδηα5. ορροβοᾶ 

δτα τὸ ἐξαπατήσω.---τὰ ὄντα. “ΤῊ {Πϊη 55 1Πδΐ ΔΥΘ,᾽" 1. 6., [Ὡ6 6Χ- 

ἰβίϊησ βίαϊο οὐ {μη 8.---ἧπερ οἱ ϑεοὶ διέθεσαν. “ἜΘΗ 85 1Π6 ες 965 

Βανγθ ογτἀαϊπθα ({ῃθγὰ ἴο ὑ6).᾽ 

ᾧ 28. 

τῶν ὄντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδέν. “«“ΝὼῸ ὁΠ6 οὔ {Π6 {πῖηρδ {παΐ 

ΓΘ σοοῦ ἃπᾷ ΠΟΠΟΥΔΡ]6."---λεως. Αἰ ΤῸΥ ἱλάους.----ϑεραπευτέον 

τοὺς ϑεούς. “Ὑοὰ πησδῦ ὙγΟΥΒΠΪΡ 1Π6 ρσοα5.᾽" ΒΌΡΡΙΥ σοί ἐστι. ὙοΥ- 

Ὀ415 ἴῃ τέον ἅτ σοπβίσιθα {κὸ 1Π6 1αἰΐη σοταπᾶ ἴπ ἄπηι, νυ ἢ 16 

Βαθδίδηξιγ νϑυῦ ἀπὰ {Π6 ἀαϊίνα οὐ 6 ῬΘΥΒΟΠ Δ] ΡΟ ΠΟῸ ; δηα ἱΠπΠΟΌΡἢ 

Ρξβίνθ ἴῃ ἀουίναίίοη, {ΠΥ πΘυ θυ 6 1655 σού στη {η8 Οᾶ565 οὗὨ [Π8 

ψουῦβ ΠῸΠῚ ὙνΒΙΟἢ ΤΠΘΥ͂ ἅτ ἀογὶνϑα, Πκὸ δοίϊνοβ. (αίέλῖα, ᾧ 447, 

Ὡ.)---ἀξιοῖς ἐπ’ ἀρετῇ ϑαυμάζεσθαι. ““Ὑοα οἸαΐπι ἴο θ6 δαπηϊγοα ἴοι 

γἰγία 6." (ΟΟΙΏΡΆΓ͵Θ ἐπ᾽ ἀγαθοῖς, ὁ 27.---τὴν γῆν ϑεραπευτέον. “Ὑοὰ 

τῆσδέ {11 [μ6 βαυίῃ.". -ὁρμᾷς αὔξεσθαι. ““Ὑοια ὯΤΘ ΘΑΡΘΓ ἴο ἱπουθᾶβθ 
ὙΟΌΣ ΤηΘΔΠ5." ΟὈΒΟΙνΘ [Π6 [ΌΤΟΘ οὗ [Π6 τηϊάα]|6..---τὰς πολεμικὰς 

τέχνας αὐτάς τε, κ- τ. Δ. “Ὑοαὐ τησβύ Ὀοΐῃ ΙΘΑΤῚ 1ῃ6 δτίβ οἵ ὙΥΔΥ 

{ΠΟ ΠΊΒΘΙν 65 το ἴΠ056. ΠΟ ἃ1τ6 δοαιαϊηϊθα ἢ ΤΏθτη, πᾶ τησβὲ 

ὈΓδοίοΘ πον γοῖ Οὐρηΐ ἴο 156 {Π6Π1,᾽} ὁ. 6., γοὰ τηυβὲ ποῦ ΟΠ]Υ ἸΘΆΓη, 

θαΐ τησδβὲ ργδοίϊοθ {Π6Π|.--εἰ δὲ καί. ΑἸΠΘΥ ἃ ΒΟ Θββίοη οὗ ΤΠΘΙΏΌΘΙ5 

Οὔ ἀϊβοοῦγβθ, θθσὶπ πη ν] εἴτε, [η6 σΟπο] αϊπσ ΤΊ ΘΠΊΘΘΥ, ὑγ ΒΟ ἢ 

15. 1π6 τηοβύ ᾿πηρογίαης ΟΠ6, ΘΟΙΏΠΊΘΠΟΘΒ5 ὙΠ εἰ δές ((ΟΙΏΡΑΓΟ 

Καληπεν, ὃ Ὑ18, Οὐ5., 761.) 8ο ἴῃ 1, αἴϊη, δΘΥ ἃ τορϑίϊοη οὗὨ δῖσδ, 

1ῃ6 πα] ΤΠΘΙΡΟΥ ὈΘρίη5 ] δὲ σεγο. (Καδηπεν, αὦ Οἷο. Τιιδα., 1., 

41, 97.)--τῇ γνώμῃ ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ σῶμα. ““Ὑοὰ τημδβὲ δοοι5- 

ΤΟΙ ὙΟΌΥ ὈΟΔΥ ἴο ΓΘ ΡΥ ΟὈΘαΐΘπο6 ἴο γ ΟΣ τηϊη." ΟἸσοτο ρσῖνοβ 1Π 6 

ΘΧρ᾽ηδίϊοη οὗ {Π|85 ραββαρθ πῃ {πὸ 1)6 Οβιοϊὶα (1., 28), ἃ5 οἰϊβα Ὀγ Ὑ]ο- 

(οΥα5 : ““Εἰχεγοοπάιηι σοΥριι5, εἰ ἐἰα αΠὶοϊεπάιιηι ε5ὲ, εὐ οὐεαϊγε σοηδιϊο 

εἰ ταϊϊοπὶ ροδϑὶϊ.""--αὺν πόνοις καὶ ἱδρῶτι. ΤῊ ΡΥθροβίεοη σύν 

([η86 ἀαίϊνα οἵ 1Π6 ἰῃβίγυτηθηΐ 15 οὗ Υὰγθ ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ. (ΟὈΠΊΡΑΙΘ 

Καδηπεν, ὁ 023, ε1.) 

ὁ 29. 

ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδόν, κ. τ. Δ. “ον ρΡδΙΠ[] πὰ ἐθάϊοιβ 

ἃ Τοδᾶ ἴο ΠΟΥ ἸοΥδ 1185 ὑνοσηδη [6118 γοι οὗ, Οὔβοτνο {π6 ἴΌτοο οὗ 

[86 Δτῖ016 ἴῃ τὰς εὐφροσύνας, (δε ἸοΥ5. ὙΥ ΠΟ δὴ ῬΤΟΤΊΪΒ65.--τἐπὶ τὴν 

εὐδαιμονίαν. ““ΤΠηΐο [Π6 ΠαρΡὶΠ655 ὙΥ ΠΟ 1 Πᾶν ἴῃ βίου," ἐ, δι. αηΐο 

τὶν ἸΔΡΡΙπ655. ΟΌΒΟΥΥ͂Θ ἃσαίη 1Π6 ΤΌΤΟΘ οἵἉ {Π18 τι ῖο 16, 
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“ ᾧ 30. 

τί δὲ σὺ ἀγαθὸν ἔχεις; “Βυϊναϊ σοοὰ (πΐηρ ἀοβὲ ἴμοὰ ΡΟ55655 ἴ" 

Οοιώρατο ὁ 36.---ἐθέλουσα. “ ϑῖποθ {δου ἀτί νυ] τς." -- τὴν τῶν ἡδέων 

. ΜΎΒΘ ἀεσβίγο ἴογ 186 {πη 55 ναὶ ἅτ ρθαβίηρ," ἱ. ε., {{|6 

πδιώγαὶ ἀοβίγο οἵ ρἰθαβυγεβ.--- πάντων ἐμπέπλασαι. ““ ϑαΐδ᾽ γουγβο 

νει δὶ τίη σβ.᾽" Οὔδβογνθ 16 ΤΌγοθ οὔ {6 τηϊά ἀ]6.----ὀὠψοποιοὺς μη- 
Χανωμένη. “Οοπιγίνίπρ (10 ΡΓΟΘΌΓΘ) 5ΚΙΠῺ] ΘοοΚ8." ΕῸΓ 86 ἵγᾶπ 

αἰτίου πότ ἔγοσι 186 ἤηΐΐ6 νϑτὺ ἴὸ {6 ρμαγιοῖρὶθ, οοηβοὶς Μακλία, 
ᾧ 6832, 4; Καλπεν, ὁ 705, 4, ..εΓ. Τῇ σοσυϊαῦ τποάθ οὗ θχργθββίοῃ 

γυουὰ μανα ὕδθδη 85 (ΟἸ]ονν8 : καὶ, ἵνα μὲν ἡδέως φάγῃς, ὑψοποιοὺς μη- 
χανᾷ, ἵνα δὲ ἡδέως πίνῃς, οἴνους .. . . παρασκευάζει. (Καῆλπετ, αὐ ἰος.) 
--χιόνα. ϑηονν ν᾽8 υϑοὰ ὈΚ 10 ἀποῖθπί8 ἴ0 600] {πο ὶτ νυῖπθ8. ΤΉΘΥ 

{τοαυδηιν ργοβογνυθὰ ἰΐ ἴῃ δυθιοτγαπθᾶη σάνθγηβ. (Ρ ΐι., Η. Ν., ἰχ., 

ἀ; Αἰλεν., ἰἰϊ., Ρ. 124; Ματιιαί, χὶν., 118.) ---τὰς στρωμνὰς μαλακάς. 

“γοῦν βΒοῖ ὑοό5,᾽" ἱ. ε., γοῦγ δά 5 οἵ ἀοννη. Οὔβοσνθ 1Π6 ἴοσοθ οἵ 

1:6 ἀτιίοῖο ματα, τη 6 τοίογοησο θείης το ἐμ ησ5 δοσυδβίοτϊηδα ἰο Ὀ6 δτη- 

Ρἱονεά ὃν 16 εἰειηίπαίο δηὰ ἸυΧΌΓΙΟΙΒ.---τὰς κλένας. “ὙΟῸΓ οούο- 
65," ὦ ε., ἴδ σοί ν σοῦ 685 οὗ γΟΌΓΒ, οἡ ὙΠ ϊοἢ 16 Ὀ6ἀ8 οὗ ἀοννῃ 

ὑγογα μἰδορὰ..---τὰ ὑπόδαθρα ταῖς κλίναις. “ΤΏΘ τοοκοῖβ Ὀδηθαδίὶ 

γοῦν σουοὶνο8." ΒΥ ὑπόδαθρα ταῖς κλίναις σοιητηδηίδίοῦβ ΠΌΠΟΙ 

δύρροβο {δαὶ Χϑοορθοη Τηθϑὴ8 σδγροίβ βρτοδὰ ὑπάθυ 186 ἴδοὶ οἵ 
σοῦσμοβ, ἴοὸ ργαυδηΐ ποΐῖβο γ θη 106 ἸδίΊΟΥ ἅτ τπον δὰ οὐ ἀϊβίατθοὰ ἰῃ 
ΔΩΥ γῶν. Τὸ ἔστ ὀχρίδηδιίοη, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, 5 1ῃ.6 οΩ6 νυ ἰοὴ νγὸ ᾶνθ 
δὐοριοά, δηὰ ἰ8 ἀθ 10 Βοϊιποίθοτγ, ννμο σοπιραγοβ ἴὮγΘΘ ράββαροβ οὔ 

[6 ρμἱιγδίοίδη ΔΩ 5 (γαρ. Δεάϊε. Οτίνας., εὰ. Μαιιλ., Ρ. 114,170, 
172), ἔγοσὰ νυ ίοιν ἰξ ἀρρϑᾶγβ {πὶ ὉῪΥ ὑπόδαθρα ἅτο ΘΟ τηδδηὶ ἃ κίηὰ 
οἵ ἀΐαρουδὶ τόσ υβ διιδοθιοά 0 {06 [δεῖ οὐ σοῦοθθβ, (ῸΓ 1η6 ργροβο 
οἵ ρὑγοἀυοίης ἃ φϑηι]6 τποιίου ἀηὰ {5 ἰηνἐεἰπρ τοροβο. (Κωλπεγ, 
αὐ ἰος.})--- τι ποιῇς. Το ἀε!θογαιῖνο βυϑυποιίνο, [Ιἢ Οὐ Υ ψνογάμ, 
{ννο δυθ)υποιίνο ἰ5 υδοῦ, ἴῃ ΒΌΘΟΝ σὔδοβ 85 106 ργοβοηΐ, 0 ὌΧχργοβδ ἃ 
φυσπιίου ἱπιρὶ γίπα ἀουδι οὐ ὀο! δοτγαιίοη, νυ θοτο {6 ΒρϑάΚοΥ σοπδίδου 
ὑπ πη οὶ Γ μι, ὑπύον ργοϑοηΐ οἰγουπιδίδηοσδ, ἰ5 θοδὲ (0 εἶτ ἴὸ 

ἠἀο. (Μαιλία, ἡ δ16; Καλπετ, ὁ 411, .7ὲ1) 

43]. 

ἀδένατος δὲ οὖσα. “" Μογεογνοτ, ποῦ ἢ ἐπιπιουί δ) "".--τοῦ δὲ πάντων 

ἠδίστον ἀκούσματος, κι τ. Δ. ““ΤΊΟ βυνοοσίοβί βισγαίη, ἴοο, οὐ 8}} {παι 
186 σὰν ἰακοι ἴῃ, 1 οννῃ Ῥγιΐβο, [που ΠΟΥΟΥ δ δί ποαγάὰ,"" ΓΙ στγαθν, 
"ἴη τοσροοῖ οὐδ πυνδοίσπι τπΐορ πσατά οὐ 41}, (π6 ῥγαίβο οἵ γουγ- 
οὶ Ὶ, γοῦ ὅγὸ τυ θοῦϊ σατίηρ." ΔΛ. τορκαγά {6 οπηρίογπσοΐ οἵ 

ἐαντῆς ἴογ τὸ ῥγοπουη οἵ ιδ|ὸ βοσοη ρογβοῃ, σοῦ! Αἰαμλία, ἡ 489, 

ἘΣ, τοῦ σοῦ ϑιάσου τολμήσειεν εἶναι “ ου ά ἀᾶτο ΄οὸ ὕο ὁπ οἱ 



τ: . “΄’ 

339 ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ 11.--- ΟΗΑΡΤῈΚ 1. 

(Ὦγ ἰγαΐη οὐ σθυ 616 5." ΒΥ ϑίασος 5 ῬΤΟΡΟΤΙΥ τηθδηΐ ἃ θΔ Πα ΟΥ̓ ΘΟΠη- 

ὈΔΠΥ Θησασθα 1π ΘΟἸΘΌΓΔΙΪΠ Ρ ΒΟΙῚ6 [6βίϊν], ἢ ΘΗν οἵ Βαροπα8, ἢ 

ἀαποίησ, βἰπσίησ, ἄο. [1 15. ἤθυθ ϑιῃρὶοΥ θα ἴῃ ἃῃ ἰγο πο 8] 56Π86, ἴθ 

ἀδποίθ ἃ μοίβυ δηᾷ Ἰἰοθηϊίοιβ οὐονν οἵ [Π6 νοΐδυίθβ οὗ νἱοίουβ ἱπᾶ}- 

σθποθ. Οὔβουνθ {μπαΐὶ ϑιάσον ἰ5 1η6 ΡΑΥΕ ΓΝ σθη {ν6.---οὗ νέοι μὲν 

ὄντες. ΤῊΘ Ρ]ΌΓΑ] ΠΘΙΘ ΤΟΙδῚ5 ἴο ϑιασῶται, ἃ5 ΠηΡ]16 πη ϑιάσου.--- 

ταῖς ψυχαῖς ἀνόητοι. “ΜΟΥΘ ἀοίΐαγάἀβ ἴῃ {Π6ῚΓ Ἰη16]]6οἴβ,᾽" 1. 6.7 Θἢ- 

{66 0164 ἰο ἀοΐασο ὈΥ͂ ᾿ΙΘΘ Π ΙΟῚ]5 ΘΧΟΘ55865.---κπόνως μὲν λιπαροΐ, κ΄. τ 

λ. ““Μαϊηϊαϊποα {του σῃοιΐ ΘΑΥΙΥ ΠΠ 6 ἴῃ [4] η 655. ἁτηϊά αθυηάδηοθ 

οἵ 811 Κιπ 5, 1. 6.. τηδὶ πα! θὰ ὈΚῪ 1Π6 ἸΆΌΟΥΒ οἵ οΟἴῃθυβ, ΒΌΘΙ ἃ5 ρᾶ- 

ΤΟηΐ5 ΟΥ το]αϊΐοπβ. ἴα μᾶνθ ρσίνθη λιπαροί ἤθσΘ 1Π6 τπηθαηΐηϑ ἃ5- 

βσπδα ἰο ἴΐ ὈΥ ἹΚΌΠΠΘΥ, “ἐπ οπυγίιηι τογιηὶ αΠιοηίϊα."---τρεφόμενοι. 

Ιη ΡΙδοθ οἵ {{15, νυ] Οἢ 15 1η6 τοδάϊησ οὗ ἃ} Μ5 5. δηὰ ΘΑΙΥ δα! Οη5, 

ΤΩΔΗΥ͂ ἸαΐοΥ δα Ἰτουβ πᾶν σίνθη φερόμενοι, ἴπμ6 σοπ]θοΐαγα οἵ Βα Κθη. 

ΤῊΘ οιηθπάδίϊοη, ΠουυΘΥ Θυ,, ἰ5 ΔΙ οσθίΠ Υ ὉΠΠΘΟΘββασυ. ΤῊΘ νοΐ 5 

οὔ νἱοϊοιιβ ΡΙθαβισθ ἃγ6 ἀθβουιθθα ἃ5 θθίπρ τηδἰ πία! ΠΘα ὈΥ͂ ΟἾΠΘΥ5 ἴπ 
{Π6 1}. γουῦ! ἢ, ἀπ θοΐηρσ ΘΟΠΊΡΘΙ]Θ ἃ ἴο πη πΐαϊη ἐΠΘΙΉΒΘΙν 65 ἴῃ ἃΡ6, δ 

ὙΠΟ Ἰαΐου ρουϊοᾶ {Π6]Γ ργονυίοιβ ΘΧΟΘββο5 Πᾶν ἰδ τἤθτῃ ὈΥΌΚΘΠ 

ἄοννη ἴῃ ὈΟΑΥ͂ ἀπά τηϊηᾷ, ἀπὰ 11{116 4016 ἰο ὁ ΔηΥ {Πϊηρ᾽ ΤῸΤ [ΠΘῚΤ οὐ ἢ 

ΒΌΡΡοτί. (Καληπεν, αα ἰος.) Ἁ 

ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροΐ, κ.- τ. Δ. ““Απά ραβδίηρ {ΠΤΟυΡἢ οἹἃ ἂρ νυν ἢ 

ΠΘΑΥΥ͂ 101], ἀτηϊὰ 4}1} {Π6 54]! ἀΠ655 οὗ ΡΘ ΠαΥΥ." ΟὈβοσγθ 1Π6 ορ- 

Ροβίτοπ θθίννθοη αὐχμηροί ἀπὰ λιπαροΐ, ἃπ4 ἀ͵50 θαΐννθθη ἀπόνως ἃπᾶ 

ἐπιπόνως.---τοῖς μὲν πεπραγμένοις. ““Οηἡ δοοουπηΐ οὗ {Π6 τὨΐηρ5 ἄοπθ 

ΒΥ {Π61|,᾽" ἡ. 6., 1Π6 }Γ ραβῦ βχοθββθβ. ΟΡβοΥνΘ {π6 διῃρ] ουτηθηΐ οὗ 

1Π6 ἀαίϊνθ ἴο Θχρύθϑβ ἴΠῃΠ6 οδῦβθ οὔ {Π6 δοίΐοη. (αίέλία, ᾧ 899.).--- 

τοῖς δὲ πραττομένοις βαρυνόμενοι. ““ Απά ννερῃθα ἀοννη ὈΥ͂ [Π6 1μΐησ5 

[Παΐ ἅγ6 αὖ ργθϑϑηΐ ρσοίζηρσ ἀοη 6," 1. δ.,) ΟΡργββθα δηὰ Ὀσόκθη ἄονγη 

ΒΥ 1Π6 νγεῖρσῃΐ οὗ {Π6 1]. ργθβθηΐ ἸαθΟΥ8.---τὰ μὲν ἡδέα. ““ ῬΙΘΑΒΌΓ͵ΟΒ." 

- τὰ χαλεπά. ““ ἨδτάΒΠ1Ρ5.᾽ 

ὁ 82. 

σύνειμι. ““ΑΒβοοϊαία ψ ἢ." --καὶ παρὰ ἀνθρώποις οἷς προρήκει. 

“Ἀπᾷ ὃγ τῆδῃ ὈΥ γγΏοιη ἰΐ 18 θθοοτηΐηρ ἴο θ6 Ποποτγϑα,᾽" ἡ. ε., ὈῪ 116 

Βοοά ἀπιοηρ ΠΊ6η. ΞΌΡΡΙΥ παρ᾽ ὈΘΙΌΓΘ οἷς, ἃηα τιμᾶσθαι ΔἴΘΥ προςη- 

κει. 'ΤῊΪΒ οἸηἰββίοη οὐ 1Ππ6 Ῥρυθροβίἐοη 15 σουησηοη ἴῃ θοίἢ ΟὙΘΟΙ͂ς ἃηά 

1αἰϊη. Τμὰ5, 11|., 7, 8: ἐν ταῖς συνουσίαις, αἷς σύνει, ἀπ Οορυϊΐυ., 

ἷν., 1: ἐν τῷ χρόνῳ, ᾧ ὑμῶν ἀκούω. ὅ0 ἰῃ 1, αἴΐη, Οογη. Νερ., Οἰπι., 

3,1: “ἐ Πιοϊάϊ τπ εαπιάεηι Ἰπυϊάϊανι, χιιατι Ραΐεγ διιι5,.") ἄζο. 

ὁ 33. 
ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπράγμων ἀπέλαυσις. “Α 5υνοοθὲ ἃπά 5 ΓΡ]6 ΘΠ]ΟΥ 

τηθηΐ." Τῆθ ἴθυτη ἀπράγμων ΤΟίδτβ ἴ0 1Π6 ΔΘ η66 οὗἁ 8}} Ἰαθογθὰ 



τ «το θΉΈΎῦΌΘΆΎΔ͵;ὨΞΩΖΡΩ 

ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ (1. ΌΠΑΡΤΕΚ Π-. 9383 

Ρτοραγαίίουβ, δηὰ δἱ. ἱποθηϊνοβ ἰ0 ἃ ἰδάθὰ δρρει6.---ἀπολείποντες. 
Ψετὺβ τυμσδ, κ ἄχθονται, ἀδηοίοδ ἃ βίαϊθ οἵ δ] Πρ, ἅτ σοηβίγυοα 

ἢ ἃ ματι ϊοῖρθ. (Καλπεν, ᾧ 685, εἰ. Οοιηρᾶτγθ ἱ., 2, 47.)---ταῖς 

τῶν νέων τιμαῖς. “ΝΙΝ 16 ΠΟΠΟΥΒ βοννη τὰ ὈΥ 16 γοῦν." 

Οὔδοτνο πόσο 1Π6 δηρὶ ουτηθηΐ οἵ 6 σϑηϊεῖνο τὸ ἀθηοῖθ {Π|6 δα ΠΟΥ5 

οἵα {πίπρ, 50 {πὲ 1η6 σϑηϊίνο 5 ἰ3 Κθη, ἃ5 16 στδιηπιατίδη5 ἰθυτη 

"ξ, ἱπ δὴ βοιΐνθ βθῦβθ. (Μαίίλία, ὁ 375.)---τῶν παλαιῶν πράξεων 

“ἹΤΒοΙΓ  ΌττΠΟΥ δοιίοηβ,᾽" ἱ. ε., 186} Γ ραβί σΟΌΓΒΘ Οἵ ΠΠ6.----εὖ δὲ τὰς παρ 

οὔσας, κ. τ. Δ. “Απά (ΔΚ ἀεϊσις ἴῃ 16 βυσοοββία! μουϊουσηᾶποῦ 

Οὐ τὴδ θυδίποββ οὐ ἴΠ6 ργθβθηΐϊ." [10ΈΟΧΑΙΎ, “π᾿ ΡΟΥΪΟΓΠΉΐ ἐμ Ἀν 6}} 

{πεῖγ ργοβοηΐ ομθ8.᾽"---τὸ πεπρωμένον τέλος. “ΤΏΘ ἀδβιίπε δηὰ. 

-“ἄτιμοι. “Ὁπμοποτθα.".---ἀλλὰ μετὰ μνήμης, κι τ. Δ. “Βιπ͵ δοίης 
σοϊεῦτγαιοα ἱπ βοηρ, {Π6 Ὺ ὈΪοΟπη ἱπ ΓΘ ΟΥΥ ἐπ γουσθουΐ 8}} εἶπηθ.᾽ Οὗ- 

Βότνυο 16 δὐϊδοιναὶ ἴοτγοο οἵ ἀεξ 88 ρμίδοθὰ ὑὈδιινθθη {Π|6 δυίίοὶε δηὰ 

πουη.---Θάλλουσι. ΟἾἴσοτο 0568 ἃ 5 πη 1Δτ τνογὰ (7 σε. ἱ., 49): “Ηατ- 

πιοάϊε ἵπ οτε εἰ Ατίσἰορίίοη, Ἱκισεανποπιις Τεοπίας, ΤἈεϑαπιι 5 Εραηι- 

ψιοπάας τἰρεπί."--μακαριστοτάτην. ΤΗΐΒ ἴοππη οἵ ἴΠ6 βιιροταιῖνθ ἰ8 

ἴο "Ὸ δϑδίρποα ἴο ἃ ροβίτΐν8 μακαριστός, τότ {{6 νϑτὺῦ μακαρίζω. 1: 
ἴ5 ἃ ΤΌΓπὶ ρδου δγ ἴὸ Χοποόρῆοη. Οοιηραᾶγο Αροί., ε. 82. 

ὁ 34. 

διώκει τὴν παίδευσιν. " ἈδΙαἴ65 16 ἱπδίσυσιοπ,᾽" ἑ. κ.. 1η6 ἐγαϊη- 

ἰπρ. --ἐκόσμησε μέντοι τὰς γνώμας. “16 οτγπαπιοηίοά, ποννονοῦ, Ηἰβ 
βοπετηδηίβ."..- πειρᾶσθαΐ τι καὶ τῶν, κι τ. Δ. "Τὸ οπέδδνογ ἱπ βοῖπηθ 

ὅἄσρστοῦ ἴὸ θοιμίηκ γουτγβοῖΓ οὐ (πο5ὸ {πΐπ58 150 νυ μιοἢ γοαίθ τὸ το 
ζαΐϊυγο ρμοτίοά οἵ γουτ Π{6.᾿" 

ΟΗΛΑΡΤΈῈΚ 1]. 

41. 
Ἀαμπροκλέα. ϑοσγαῖίοβ δὰ {πγδδ 505 ὈΥῪ ᾿ΐ8 υν ὃ Χαπιπίρρο, 

Ὡδπιοὶν, 1 αιηρτγοοῖοα, Βορηγοηίβουβ, δὰ ΜουδΧΟΏυ8.---χαλεπαίνον- 

τα. ον κί χη ϊ νης "10 ρετγοσίνο," “ οὔψοτνο," ἄτ,, ὅτ σοηδίτυδά 
ὙΠ ἃ ρατεείρίο. (Ναρλία, ἡ δ49.}.--καὶ μάλα. “" Οὐ ΔίηΙΥ (1 ἀ0)." 

ΤΊ,ο σχρτγοπβδίοη καὶ μάλα ἱα δηυίναϊοηί το 11)6 1,πε!ἢ "' σπιαχένες,"" “ σεί 
πιαχίπιε,"" "“ πιαχίπιε ϑέγο, "" “ οὐππίπο." Οὐοιηραγο {{|., 3, 9. --- καταμεμά- 

θηκας οὖν τοὺς τί ποιοῦντας, κι τ Δ. “Ἧδνο γου δποογίαἰηοί, τ θη, 

πόδα πὸ δὸ ἩὙΠδι1 τσ δι πιδείχο Ὁν αἰνΐ5. πδπὸ Τ᾽ ἐν ε., πᾶνο νου 

πεδσοτίπίησά, {ὔση, θοτ πη διϊρτηλιίχο Ὁν τὐΐα πππιο, πη Ὁ δι 

ἴνον ὁο νυ μνοπὶ {ΠΟῪ αἶνον δι χτοδιίχο Οὐπόγνο πότοὸ {πῸ δοποίσηδδν 
οὔτιο Οτοοκ ἕοττη οὐ σχρτγοβδίοη. ΤῊο (Ὁ}} πιοάο οὐ σπυποίβείηρ ἴνὸ 
οἴδυνο υυουά νῸ δ. (ΟἹ οννα : καταμεμάθηκας οὖν, τίνας τὸ ὄνομα τοῦτο 



οϑά ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ [.---ΟΗΆΑΡΤΈΕᾺ 1. 

ἀποκαλοῦσιν, καὶ τί ποιοῦσιν οὗτοι, οὗς τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποκαλοῦσιν 

(Οοιπρατα ἤαιιμϊα, ᾧ 507; Καλπεν, ὁ 888, 2, 761.) ΤῬῸΥ {μ6 ἀο0.}]6 

δοοιυβαῖινο αἴϊοι ἀποκαλοῦσιν, ΟΟΠΒῈ} Παμι]ία, ὁ 420, Οὖξ. Ὡ, ὃ.---- 

τοὺς εὖ παθόντας. ““ὙΤΠΏΟΒΘ ΠΟ Πᾶν τϑοθὶνϑα ἃ Κἰπάη6585."---οὔκουν 

δοκοῦσί σοι, κ- τ. Δ. ““Ὅο ΤΠ6Υ ποῖ, {πΠ6η, ἄθοτχῃ ἰὗ τὶσῃΐ ἴο ο1455 1Π6 

πηρταίϑ αι] διηοηρσ [Π6 απ]αβί 1 ΖθΘαπθ ἐπ πηκ5 Παΐ δεῖν Ουρΐ το Ὀ6 
ΒΌΡΡΙΪΘα αἴΐου δοκοῦσι. Βαΐ {Π|5 15 46 ἸΠΠΕ ΟΘ5ΒΑΤΥ͂, Β[η06 δοκοῦσι 

[5610 ᾿τηρ]165 [π6 ποίΐοη οἵ νηΐ 15 ἢΐ οὐ Ὀθοοϊηίησ. (Καλπεγ, αὐ ἰοο. 

Οοτηραγα Καλπετ, ᾧ θ6θ5, .7ε10.) 

ᾧ 2. 

ἤδη δέ ποτ’ ἐσκέψω. «“Απᾶ μᾶνα γοὰ ΘΥ̓ΘῚ Εἰἱμοτίο σοηβιθσθά." 

--εἰ ἄρα... .. ἄδικόν ἐστι. Ἰῃ Οᾶ58 οἵ ΤΘΔ]1Υ, εἰ 15 υϑοᾶ νυ δη 

ἱπάϊοαίνα ; θὰ ἰπ οα56 οἵ ἃ [αἴπγθ δνοηΐ, γοῦ ἴο Ὀ6 ἱπνθβίραΐθα, 

ἐάν “ῖῦ [6 βυθ)αποίϊνα 185. ϑιμρὶογρα αἴθυ σκέψασθαι. (ῆαιι)ϊα, 

ὁ 520.)---καὶ τὸ ἀχαριστεῖν πρὸς μὲν τοὺς φίλους, κ.- τ. Δ. “800 {86 δοί- 

ἴησ νυ ἱπσται 46 ἰονγαγα ΟἿἿ ἐγ ηα5 15 ἀπ]δ5ῖ.---καὶ δοκεῖ μοι, 

ὑφ᾽ οὗ ἄν, κι. τ. 2. ““Απᾶ {τῸΠὶ γ᾽ ΠΟΙΠΒΟΘΥΘΥ͂, ΨΥ ΠΘΊΠΘΥ ἢ Πα ΟΥ̓ 106, 

0Π6, ὁπ Βανίηρ τϑοθὶνϑα ἃ ἴἌνουῦ, 4065 ποῦ {{Υ̓́ἴ0 ΤΆ ἃ σταίθ[αὶ τὸ- 

ἴαγπ, (πα΄ 0Π6) ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ΠῚ6 ἴο θ6 ἃῃ ἀπ]ιβὺ ῬΘΊβοη." ΤῈΘ Ρ6- 

ΟΠ ΑΥ οοπβίγχαοίίοη οὗ {Π|5 Βθῃίθῃοθ ἃυῖβθ5 ΠΌΓη ἃ ΒΡ6Ο 65 οὗ αἰΐγδο- 

τἴοπ, 1πΠ6 το]αϊῖνθ οἰαβθ θθὶπρ ᾽π οοπδβίσποιοη νυ ἢ {Π6 ἀθραπᾶθπί 

οΙαιβθ. (Καληον, ᾧ 825,1, 761.) ΤῊ ἸΔΟΥΘ 5016 δγαηρθιηθηΐ 

σϑνου]α πᾶν ὈΘΘΠ 88 [ΌΠΟννΒ: καὶ δοκεῖ μοι, ὅςτις ἄν, ὑπό τινος εὖ 

παθών, μὴ πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος εἶναι. ΑΔ ΒΙΠΏΠΑΥ Βίχταο- 

ἴᾳγ6 ΟΟΟυΥΒ ἴῃ Οἴοοτο (7 1ι56.5) 1., 54.) 

ὁ 9. 

εἴ γε οὕτως ἔχει τοῦτο. “Τί, ἰηάθ6ά, {π15 "8 50. ΤΠ ΡΑυΟ16 εἰ 

ἢ ἀπ ἱπαϊοαΐϊνο ἰ5 οἴϊθη [Ὁ] οννθα ὈΥ ἂῃ ορίαϊινθ νἱἢ ἄν ἴῃ {Π6 

ΔΡοδοβίβ, μοὶ [Π6 ΤΟΒ0]} 15 ἴο θ6 γθργθβθηΐθα ἃ5 ἀποθυίαϊῃ, ἃ5 ΟὨΪΥ͂ 

ῬΟΒΒΙΌ]6, πο ἀθοϊάθα ἀροη ἴῃ 1Π6 5ρθδικθυ β τηϊηᾶ ; ἃηα Π6ΠΟΘ, {115 

15. ἃ 1655 ἀθοϊθα νγὰῦ οἵ δχργϑββίησ {πΠ6 ποίίοῃ οἵ 1π6 ζΤαΐατθ ἱπάϊοα- 
ἰἶνθ, ἄν γοίδυσίηρ ἴο {π6 σοῃαϊτῖοη οὗ [Π6 ΤΌΤΓΊΘΙ Βθηΐθησθ. (Καληεσ, 

ὁ 853, ὃ., .7ε1.}---εἱλικρινής τις ἀδικία. “«Α Κἰπά οἵ ΒΗΘΘΥ 1η]υ5.1668.᾽" 

ΤῊ. Ρυὶπαϊἶνο τηθαηΐηρ οὗ εἱλικρινῆς 15, ““ΘΧδΙηϊηΘα ΟΥ̓ 1η68 515 

Ἰρῖῦ (εἵλη, κρίνω), “τοϑί64,᾽ “ἸΟὰπᾶ ρσαπηαΐηθ." ΗθπΟθΘ δ1ῖβθ [ἢ 6 

ΒΙ σῃἰ ποδίϊοη5 οὗ ““ ἀπιηϊχϑα," “ἐΡατο,᾿Ὁ “ΟἸΘΑΥ," “ΡΑΙΡΔΌ]6,᾽ “ΒΈΘΟΓΙ,"» 

ὅἄζο. ΓΘ ΘΟΙΏΤΠΟΠ [ΌΤΤῚ ἰ8 εἰλικρινής, ΤΟΥ ὙΥ ΐοἢ γ6 μᾶΥΘ ποὶ Π6βὶ- 

ἰαϊοα ἰο βυθϑιϊαΐο εἱλικρινής, Μ᾽ 16. 1η1{18] ἀβρίγαΐθ, ἃ5 ΤΟΤΘ ἰὴ 

δοοογάδῃοσ νυ ἱτ ΘἰΥΔΟΙΟΡΎ, ἃ πα ἃ5 ἀΒῈΆ}}Υ ΤΟὰπά ἴῃ 1πΠ86 Ὀθδὲ Μ5Κ, 

οἵ ΕἸ]αίο.---ὅσῳ τις μείζω ἀγαθὰ παθών. “ΒΥ ΠΟΥ τοι ΟΠ6 ΠΙΔΥΙΗ͂ 



τοοοίνοὰ στϑδίευ αν υβ." (Οομηραγο δαξέλία, ὁ 599, 4.) Οὔβοτνθ 

ἰττ|ἰ πάσχειν ῬΓΟΡΟΙΙ͂Σ Τρ 8 Π8 “10 06 αὔἴξοιθα᾽" ὈΥ̓ ΟΧίοσηδὶ οὐ)θοῖβ 
ΟΥ εἰγουτμηπίδποσϑ, εἰμ γ σοοὰ ΟΥ ὑδὰ.---τένας οὖν, ἔφη, ὑπὸ τίνων, κ 

τ. 2. “«ὙΥΒοπ ἴμθη, βαϊὰ ἴθ, σουἹὰ νχὸ πὰ θεποῆϊθα ἴῃ σγθαῖθι 

τἰΐπσβ Ὁ. Ἡγβοπι, ἔπη οἰ] άγθη ὈΥ ΡΑΓΘη 5 ἴδ ἑ. ε., ϑγθότα {μ6π οου]ὰ 

τὸ ἥπά ποτ θοησῆιοα, ἀπὰ ὈὉῪῚ ποῖ, ἄς. [Ιἢ ατϑοκ, ἔννο, ΟΥὙ θυ θη 

τποτο ἰηἰοτιτοσαίνθ ὑνογὰβ ΠηΔΥ Ὀ6 αἰἰδο!οὰ [0 1Π16 58 π|6 υϑιῦ, 50 {πδΐ 

π ὦἷῸ ΟΥ ΤΠΟΓΘ αυδϑίϊοπβ οἡ ἀἰδυθηὶ ροϊπὶβ ΓΘ αχργθϑβοὰ ἴῃ ὁΠ6 86ῃ- 

ἴθησο. (Καλπεγ, ὁ 883, 1, ε10.) --- ἐκ μὲν οὐκ ὄντων. “ἙτοΙῃ ποί 

δοίη," τ. ε., ἴγοῖη ποη- οχἰβίθποο. 

ἃ δή. ““ΥΕΙςοΙ, ἰξ 15 νν6}} Κπουγπ." ΟὔΒοτΥΘ [Π6 ἴοτοο οὗὨ δή, ἃπὰ 

σοιηρᾶΓο ἴπ6 Ἔχρίδπαιίίοη οὐ Κα μου: “ φμα, μέϊ δαί σοπδίαί.᾽""---οὕτως 

παντὺς ἄξια. “80 νΔ]ΌΔΌ]6 ἴῃ ΘΥΟΥΥ Ροϊηϊΐ οὗ νἱονν." [ΓΓΘΓΑΙΙΥ͂, “50 

᾿ ΑΛΜΟΤΙΒΥ οὗ ΘΥΟΤΥ͂ εἰϊηρ."--ἐπὲ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι. “ῬῸΥ {16 

πτοαίοδὲ σἤξπορβ."--ὡς οὐκ ἂν μείζονος κακοῦ, κι τ. Δ. ““ΤὨϊηκίηρσ 

ἀοδὲ {Π 6 ν ἡ ἢ} ποί, ἴῃ 8}} Π ΚΘ μοοά, σαυβθ ὑυγοηρσ- ἀοίηρ 0 οΘ856 ὈΥ͂ 

(Π6 [δΔΓ οἵ δπν ψτϑδίου ον]. ΟὈβοσνθ {παὶ παύσοντες ρτ6 65 ἢ 

πολῖται, ἱπηρ! 6 ἴῃ πόλεις, δη ἃ αἰβὸ {πὶ ὡς ἤθτθ ἢ 186 ρατιϊοῖρ!θ 

ΤΟΙΌΙΒ ἴ0 δη ορίπίοῃ ἰουπηθὰ ΟΥ̓ Βοιηθιίησ ᾿πουρηῖ οἵὁ,, (Καλπετ, 

ὁ ΤΟΙ, .7ε1{.})---ἂῶν παύσοντες. ΤῊΘ ραγίίο!]θ ἄν 18 Ἰοϊποά υυἱεῖ ἱπῆπὶ- 
{ἴν68 ἀπά ραγιείρ᾽ 68, ἃπὰ σῖνϑβ (0 {Π6ΤῺ 1Π|6 Β8Π16 βίβ:ἰποδιίίοη {πδὶ 

16 ορίαιίτο, Βυδ) υποιίνο, οὐ ἱπάϊσαινο ἢ ἄν νου πᾶνθ ἴῃ τη 0 

τοβοϊυϊζίου ὉῪ τηθδηβ οἵ {{Ἰ0 ἤηΐϊ6 νοῦ. (Μαιιλία, ᾧ 598 ; Καλπετ, 

ᾧ 429, ..1ε.} - 

4, δ. 
τῶν γε ἀφροδισίων ἕνεκα παιδοποιεῖσθαι. ““ Βοροῖ οΠάγοη τὨτουρὶ, 

ΙΏΘΤΘ ΒΟΏΒΌΔΙ ΝΥ." - σκοπούμενοι. ““ ΟΔΥΟΙΝΥ οοῃβίἀοτίηρ.᾽" --- βέλ- 
τιστα. “ΤΏ τηοβὲ σοθιδβί." --πκαὶ ὁ μέν γε. ΤΉΩΒ ἴῃ Βονόσγαὶ Μ55. 
ἴῃ βοπὶὸ δδυν οὐϊιίουβ ννὸ πὰ καὶ ὁ μὲν γάρ. ΤΟ σοϊημιοη ἰοχί 
οὐ 5 γε.---«καὶ ταῦτα ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα. “ Απὰ {π|6859 ἰῃ 858 στοδὶ 

αϑυηπάδησο 845 ᾿6 ἸΏΔΥ ὑὕθ 80 ]6.᾽".--ὑποδεξαμένη. “Ἠδνίπα θοιἢ τὸ- 

σοῖνοά ἰξ υυμΐη πόσο Γ,"".--καὶ μεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς, κι τ. Δ. “ Απὰ 
μηραπίηρ ἃ Ῥογτίου οὐ {πὸ πουτίδηγησπί ὈῪ νυνί ἢ 6 ΒΟΥΒ ΙΓ 8 ονθη 

Βυρροτίοἀ." Μααν Μ55, δηό δΔ]} {Π|Ὸ δα τὶν δαἀϊἰοηβ μἶνο ἧς καὶ αὐτή, 

δὰΐ εἰν6 διιγασιίοη οὐ {6 ργοηοῦῃ ἰπ ἀπ ἀδείνο ἰβ Β0 Τᾶγο ὑδδὲ νγὸ 
δανο ῥγοίογγοά (ο]]οννίης ϑιοῦαυβ, δηὰ {πὸ φαϊιίοη οἵ Ἡ. Βιορίιοηβ, 
ὑπ Βογποιηδη, Ὀἰηδοτγί, δὰ οὐμογ τοοδηῖ οὐϊίοτα, δηὰ μἰνίης ᾧ 
καὶ αὐτή. Οὐ {πη δἰιγαοιίοη οὗἉ {πὸ ὀαείνο οὐ {π τοϊδιίνο, σοηδαὶ 
Καλπεν, ᾧ 823, Οὐ». 4, .1εἰ{.-τδιενέγκασα. “ Ἠλνίος σαγτίοά ἰε μοὶ 
Ὁ} εἰπιο.".---οὗτε προπεπονθυΐα οὐδὲν ἀγαθόν. " Ἠλνίης ΠΟΙ ΓΠΟΥ ὁχ΄ 

ϑοτίσηοοά ἃ» γοὶ ἃ δίηρμ!ο αὐναπίαμο ""---οὗτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος, κ. 
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τ δ. Ἄ(ΝΟΥ {π6 ᾿ηΐαηῦ Κηοννίησ ὈΥ ΠοΙη ἴΐ 15 ΤΌΠΑΙΥ ἑθπαθα." 
ΤΠ θ6βί υἱδνν οἵ {Π15 τη ῃ!-οοηΐοϑίθα οἸαιβ8 15 ἴο τθρατὰ γιγνῶσκον 
τὸ βρέφος ἃ5 ἃ ποιηϊπαίίνθ δ0βοϊυῖθ. (Οοιηρατθ Ἡαπηοισδκῖ, ἐδ 

Οὐοποίτιιοί. φιια αϊονίαν αὐδοίαιία, Ῥ. θ.)ὺ ἸΚάπΠΟΥ, ΑἼΔ τ] 0 1655 ρτο- 

ῬΓΘΊγ, τοραγαβ ἰ{ ἃ5 ἃ βουΐ οἵ οσαίουίθαὶ ἃπδοο] ἋΠοη, ἀηἀ {πᾶΐ Χοϑη- 

ΟΡΒΟΠ 564 {Π6 ποιηϊηδίϊν ἰπηβίθδα οἵ 1Π6 ρϑῃϊίνθ, ““ σιεηιδτγοτιίηι 

οοποϊπηαἰ5 δεγυαπᾶς εαιι8α.""---στοχαζομένη. ““Απθδβίηρ." Α Ὀθαᾶυ- 

ἘΠ ῸΠῸῪ Δρρτορυίαΐθ (6 υπὶ ἴο ἀθποίθ ἃ τη οί Π 6 18 [ὉΠ βαρδοίν.---ἐκπληρ- 

οὖν. «Τὸ Βα. ϑίν 11." -τίνα χάριν. ““ὙΥΒαΐ τϑίυτη." 

ὁ 0. 

ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν, κ. τ. Δ. ““ὙΥΠαΐθγΟΥ ρσοοά Τυ]65 ΤῸΓ 1Π6 

οσοηδαοίΐ οὗἉ 116 1ΠηΠ6 ρασθπίβ {πο 5 Ιν 65 ΠΊΔΥ ἤᾶΥΘ, ἴΠ6Ὺ θα ἀπίο 

{Π6 1. ΟὈΒΘΥΥΘ [Π6 ΘπΊρ] ουτηθηΐ ΠΟ’ οὗ ἔχειν ἴῃ ἴῃ8 56η56 οἴ ρο5- 

Βρβδβίηρ, ἃπα ΘοηρΆΓΘ ἷ., θ, 13.---δαπανῶντες. ““ἸΠΟΌΓΓΙ ΠΡ ΘΧΡΘΠΒΘ.᾽ 

ἐπιμελοῦνται. ““ἘΧΘΥΙΟΙΒΘ ἃη ΔΏΧΙΟΙ5 σΆΥΓΘ." -ὡΩὺς δυνατὸν βέλτιστοι. 

«.Α5 ΤᾺ ἃ5 ροββϑίθ!θ 1ῃ6 θ6βί." [Ι͂ὲἡ ΟΥΘΥ ἴο βίσθησίῃθη {η6 βὶρ- 
πἰποαίίοη οὗ βυρογαίίνθβ, ρα 0165 δἃηα οἰ 565 ἅτ οἵϊθη δααθᾶ. 

(ΛἹαιιλῖα, ᾧ 461.) 

δή: 

ἀλλά τοι, εἰ καί. «“Βαΐ, ἴπ ἰγταςἢ, ΔΙ ΓΠΟῸΡΉ.᾽" -πεποίηκε. ΘΌΡΡΙΥ 

ἡ ἐμὴ μήτηρ, νΥἈ]Ο ἢ ΤΔΤΏΡΤΟΟΙ65 Πδα 1η ΠΪ5 τηϊπα, {Πη6 ὑνἢ016 ῬΥΘΥΪΟῸΒ5 

ἄἰβοουγβθ θοῖηρ ἰῃ ΓΘίθσθ ΠΟΘ ἴο Π6Τ.---τὴν χαλεπότητα. “ΘΥ ΠΔΥΒΕ- 

Π655 ΟὗὨ ἰθῃ]ρ6 1." Χαπίμίρρθ, 1η6 νυ 8 οἵ Βοογαΐθβ, ννγὰβ ποίογίοιβ 

ΤῸΥ ΠΟΘΙ νἱοϊθηΐ ἰθηροσ. Οὐοηβα Ὑ ρσουβ᾽ 1116 οἵ ϑοογαίθβ, ρ.996 

οὗ 115 νο]Πη6.---ἀγριότητα. “ΤΠ6 νὰ ἐΘμιροσ." ---ἢ μητρός. “ΙΘ 

ΔΥΓΟ]6 15 ποὺ δα θά, θθοᾶιβθ ϑοοζαΐθβ ΒΡΘΔ ΚΒ οἵ το  ΠΘΥΒ ἴῃ σΘΠΟΓΙΑΙ. 

Τ,ΔΙΏΡΓΙΟΟΪ65, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, 1565 116 Δγ11616 ἴῃ {Ππ|ὸ βυσοθθάϊηρ οἴαι56, τῆς 

αητρός, ὈδΘοᾶυ56 Π6 τη 8Πη5 Πΐβ Οὐ τη οί Π6Υ.---τῆς μητρός, τῆς γε τοι- 

αὕὐτης. ““ΤΠδΐ ΟΥ̓ ΓΩΥ ΤηΟΐ ΠΟΥ, αἵ ἸΘαβὲ οἵ 500} ἃ Το ΠΟΥ ἃ5 5118 15. 

«--ἢ δακοῦσα, ἢ λακτίσασα. “ΒΥ πανίηρ ΘἰΓΠ6Υ ὈϊΊΘη οἵ Κιοκρὰ γοι.» 

ὁ 8. ᾿ 

ἀλλά, νὴ Δία, ἔφη, κι τ. Δ. “(Νο), θυΐ ἴῃ ΘΥΥ͂ {γα ἢ 506 αἰ έθυβ, 

ΤΟΡΙ Θὰ {6 οἵμοσ, {πϊπ 55 Ὑυ ον ὁπ 6 νου] ηοΐ τνῖβῃ 10 ΠΘΆΥ [ῸΥ ἢΐ8 
ἀν Π 016 1Π{6,} ἡ. δ., που ἢ 6 τηυβὲ 1056 ἢΪ8 1Π{8 Ὁ Π]655. ἢ6 6 νυ Πρ τὸ 

ΠΟΥ ἴποιη. Οὔβοῦνο {πᾶὶ ἐπί ΠΟΥ. τηᾶγκβ σοηά!ἴοη. (Μαϊέλῖα, 

ὁ ὅ8δ5, β.) ΤΠΟ ραγίίοϊο ἀλλά αὖ {πὸ θορσίπηϊηρ Οὐ 116 ργθβθηΐ οἰδιβ6 

ἰβ. ΘΠ Πρεῖοα], {μ6 {Ὁ} ἰάθα Ὀθίπρ, οὐ κακόν τί μοι ἔδωκεν, ἀλλά, κ. τ. λ. 

-Οσὺ δὲ πόσα, ἔφη ὁ Σωκράτης, κι τ. Δ. “Ἀπ γϑοῖ, Ἰνον" πηθο ἸγοῸὉ]6, 

τορι θὰ ϑοοτγαίΐοθβ, αἰ ΒΊου ἴο ὁπάθτο, 40 νοι {ϊπ γοὰ πᾶνθ οϑαβοῦ 
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ἰηἴο {8 (τηοίμοτ).".-- πόσα δὲ λυπῆσαι κάμνων. “Απὰ δον της ἢ 

ϑόγγοῦ (ἀο γοῦ {μη Κ) γοὰ ἴᾶνθ οσσαβίοηθα ΠΟῪ ΟΥ̓ ΥΟΌΤ {Π|Π6585 ᾿ 

Ζμιόγαῖν, “ Πδη ἰαδοτίηρ (ὑπάθ δἰ Κη 655). Οὔδβοτνθ ἴη6 θι;- 
Ρἰογιπεπὶ οὗ ἐθθ ποπιίπαῖν νυν τε τη6 ἰπδηϊῖνο, τη 6 τοίδγθηοθ ὑθίην 
τὸ 186 βαπιὸ ἱπάϊν ἀυδ] (ῃδὲ ἐοττηβ (ῃ6 Βυδ)εοῖ οἵ 1Π|6 Ἰθδάϊηρ νϑυῦ.-ς 
ἐφ' ᾧ ὑσχύνθη. “Αἱ νοῦ 886 ὈΪαΒιιοά,᾿" ἑ. δ., (μ41 σου!ὰ 68}} {10 
Ὀ]αΒἢ ἴο ΠΟΤ οὔθ 6 Κ8. 

9. 

ὧν αὐτὴ λέγει. Οὔδοτνο 16 αἰἰγαοίΐοπ οὐ ὧν ἴῸτ ἅ.---ἢ τοῖς ὑπο. 

κριταῖς. ““ΤΏδη ἴδ [5 ΤὉΓ βίδσθ- ΙαΥ ΓΒ." --τὰ ἔσχατα. “ΤΏΘ ννοτϑὶ 

ΤΟρτοδοῖ65.᾽" [1ι}Π ΤΆ, “106 1451,᾽ ἱ. ε., ἰπ ἄσρστοο οὗ τορτγοδοίηρ. 

Οὔδετνο ἱπ {8 οἰδυβο {π6 σοηδίγασίίοη οὗ λέγωσιν Υἢ τπ6 ἀοαθ]6 
ποσυδαίίνο, ἀπά σοπιρᾶγο λαιίλϊα, ᾧ 416, Οὐκ. 3, β.----ὐἐπειδὴ οὐκ οἷον- 

ται, κι τι Δ. “Βίποο {Π6Ὺ ἀο ηοΐ τη {πδὲ οἰ θγ 6 οὗ (6 βρϑᾶκ- 

6Υκ, νδο ταν 68, τον ]65 μὲ ᾿6 ΤῊΔῪ ἰΠ)ΌΓγΟ," ἄτο.---“ν»νοοῦσα. “1η- 

ἰοπάϊηρ.""--ἀλλὰ καὶ βουλομένη, κι τ. Δ. “Βυΐ ονδη υυἰβιίησ ὑπαὶ 
ἴδοατα 6 (ὉΓ γοι (50 τηϑην} Ὀ]οββίηρσβ, 88 ΤΏΔΩΥ 85 (506 υνῖβῃ65 (δαὶ 

{ΠΟΙΟ ΤΠΒῪ 06) ΓὉΓ ΠῸ οΠ6 656," ἑ. ε., νυ δ ΐηρ γοὺ το ὕᾶνο ὑ]οββίηρϑ 

ΠΊΟΓΟ ΠΟΠΊΘΤΟΙΒ {πἸδη ΔΩΥ͂ ΟἸΠΘΥ ρεσβοηῦ. ΟὔΒοσΥθ ἰῃδΐ Ὀθίογο ἀγαθὰ 

Ὸ ὅἅτγα ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ τόσα, 1:6 σογτγεϊδιΐνο οἵ ὅσα.---οὐ δῆτα. “ΝΟ, 85- 

ϑγοαϊν."" 

4 10. 

ἐπιμελομένην κάμνοντος. “Τακίηρ σᾶτα Οὗ γοῦ ΜΘ δἷοῖς.".--ὅπως 

ὑἡγιαίνῃς, κ. τ. Δ. ϑομηοίάοτν, Ἠοτῦδι, ἀπά Πίηδοτ τοδὰ ὑγιανεῖς, οα 
ποδουπί οἵ ἔσει ΓΟἸ οννηρ, ἰπ ογάου τδὲ τη ὑννὸ τπηοοὰβ ΤΠΔΥ ἄρτοο, 
δ: πὸ σπδηρο οὔτ Κίπά [5 ποοάοδ, ΤῸ βυδήυποῖίνο ὑγεαίνῃς, 85 
Καΐποτ ν᾿ Ὲ}} γοπνᾶγκβ, μδ5 γοίδγοηςο ἰὸ {παῖ {6 ἴδβυο οὔ νυ ἰοῖι ἰβ ἴῃ 
το ναπάκ οὔτδο σοάπ, πὰ τποτγοίοτο δ᾽ ιοροίθοῦ υπσοτίαίη ; ΥΠΟΤΟΩΒ 
6 ἰπναϊοδεῖνο ἔσει 5 εἰηρίογοά τὸ ΟΧΡΓΟΒΒ τνθαϊ ἰβ τόσο υυτΐῃ ἃ 

τοι βότα σσπίτοί, ἀπά τπογοίογο οὐ ῦογο σογίβίη ἰβδθδ.--πολλὰ τοῖς 

ϑεοῖς εὐχομένη, κι τ. Δ. "“Ῥγαγίηρ ἰηπ τὴν ὈΘθ ΙΓ απο (π 6 κοΐ [Ὁ 
ΠΉΒΩΥ ὑἱσδοιηρη." ὙΠῸ ἀπιίνο πότὸ '5 ὀχργοδβοὰ οἰβουνπόγο ὉῪ πρὸς 

τοὺς ϑεούς. δπυρρο πιακὸν ϑεοῖς οαυϊνα!οηϊ ἴο παρὰ τῶν ϑεῶν, “ἃ 

εκ," ἴῃ ψδιοῖῦ ΚΟΝΠΟΥ σοησυγα. ΤῊ νογβίοη, μουν θυου, νυ ϑΐο νγὸ 
μανα ψίνου, 'ν ὀδοίδοσ᾽γ συροτγίου ἴὸ τη --- εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν. "Ῥαγ- 
ἴπς τὸ οὐϊαιίοπα αν ᾽π5 νοννοὰ.".--τόγαθά. “ ΑῺΥ τοίηρ ὑπδὲ ἰν 
ουά." ΙΤὐιογαῖγ, “αἴνὸ τίη ρα ταὶ ἃγ8 φοοά." 

4[Ἐὲυ!1, 12. 

ϑεραπεύειν. “ΤῸ ΡᾺῪ τοπροοῖί ἰ0.""--- παρεσκενασαι. "ΟΥ ἄτα γοῦ 
ψμισρατοά." ὐὐρόγνο {μο οοπιίπυοά δοιίοη ὀσηοίοά ὃν ἴδ μογίοοι. 
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ΓΑΊΘΥΔΙΙΥ, “Πᾶν γοῦ θ6Θη ῬΓΘΡΑ͵Θᾶ,᾽" ἂπα ἃγ6 γοι 51} ργθραγθᾶ.---- 

ἔγωγε. “1Ἱν ου]ά, ᾿πα 664, ΘΠ ἀΘ Αγ ΟΥ ἴο Ρ]6 856." ΞΒΌΡΡΙΥ ἂν πειρῴμην 

ἀρέσκειν.---ἀγαθοῦ συλλήπτωρ. ““Αῇ δπδίβίαῃί ἴῃ [ῃ6 δοαυϊδιτοη οὗ 

σοοᾶ.""---καί, ἄν τι σφαλλόμενος τύχῃς, κ. τ. Δ. “ ΑΠπᾷ, 1 γοῦ ΙΏΔῪ Πᾶνθ 

ΟΒδπορα ἴο βίατη ]6 ἴῃ ΔΠΥ͂ Τοβρθοΐ, τηδῪ ΚΙΠΑΙΥ ἸΘπα αἰ ἴο γοὺ ΤτΌΤη 

ΠΕΘᾺΓ δ μαηά.᾽---συνοδοιπόρον, ἢ σύμπλουν, κ. τ. Δ. ““ὙΥου]ά 1 τηακο 

ὯῸ ΑἸΠΈτθποΘ ἴο γοι, [Παΐ ἃ {6]]ονν- ΓΘ Υ, ΟΥ {6 ]]Ον- ΡΑΒΒΘΉΡΘΤ, οἱ 

1 γοὰ 5Ποι]α τηθϑί ὑυἹ ἢ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 6156, (1ἴπΠ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ βίαϊίοη οὗἉ Πρ, 

{μα΄ 5. Οἢ ἢ 0Πη6) Ὀ6 ἃ [Π]6 Πα ΟΥ̓ ἢ ΘΠΘΙΩΥ͂ 1 ἡ. 6., ΟΥ̓ ΤΥ Παΐθυ θυ ΡΘΊΒΟὴ 

γΟὰ 5ΒΠΟΙ]α ΘΟΙΏΘ ἴπ οοηΐδοΐ νν]1}.---τῆς παρὰ τούτων εὐνοίας. ““ΟΥΠ6 

ὨΘΏΘΥΟΪΘΠΟΒ Ῥτοσθθαϊηρ ἔγοτη {Π|6568.᾽"---ἔγωγε. ΞΌΡΡΙΥ οἴομαι δεῖν. 

ᾧ 18. 

εἶτα. (ΟΟΙΏΡΆΙΘ 1., 2, 2θ.---ἄλλης μὲν ἀχαριστίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖ- 

ται, κι τ. Δ. “ΤΆΚΕ5 ΠΟ σΟρηἸΖΆΠΟ66 Οἵ ΔΠΥ͂ ΟἿ ΠΟΥ ΒρΡ6οΙ65 οὗ ἱῃσταῖ- 

ἰϊὰα6, ΠΟΥ͂ σῖν 65 Ἰαἀρτηθηΐ ἀρσαϊηβί (Δ ΠΥ οἰ )." ΑἸΟΥ δικάζει ΒΌΡΡΙΥ 

ἄλλην.---περιορᾷ. ““ ΟΥΘΙ]ΟΟΚΒ.᾽ --εὖ πεπονθότας. ΟὈΠΊΡΆΙΘ ὁ 3.--- 

γονέας μὴ ϑεραπεύῃ. ΑἸ δοίίοη νγὰβ 8]ΠΠΟ Δ Ὁ]6 ΓῸΥ ΔΠΥ͂ ΠΘρθοΐ Οὐ 

1η50}} ἐονγαγα ἃ Ῥαγθηΐ, δηἃ ννὰβ [θυπιθα γραφὴ κακώσεως γονέων. 

ΟὐΟΙΡΑΓΘ ἤϊε ππὰ δοηδηιαπη, Αἰ. Ῥτοῦ., Ῥ. Ὡ88, δε. ; αῃᾷ Ἦεν- 

πιαπη, ΟὟ. Αηΐ., ὁ 159,.11.--ὐίκην. “«Α ἤπ6."--καὶ ἀποδοκιμάζουσα, 

κι τ. Δ. «“Απάᾶ, το]θοίηρ, 4065 πού Ρδυγηϊξ 1ῃ15 ΟΠ6 ἴο Ὀ6 8Δῃ ΔΙΌ, 

τηϊηκίησ {πᾶΐ [Π6 βδουϊῆσθβ ἴῃ ὈΘΠΔ]Γ οὗ [η6 βίαϊβθ νγου]Ἱᾶ πϑι ΠῚ Ὀ8 

ἀῸΪΥ οἴδυθα 1 {15 96 ὙγῈ 8 [0 ΟΠΥ {Π6π|,᾿" ἄς. Οὔβθῖνθ ἃσαὶῃ 
{Π6 ΘΙ ρΙουτηθηΐ οὗ ὡς νυ] {Π6. ΔΡ5ο] ΐθ οᾶ56 οὗ 1η6 ρασγίϊοῖρὶθ, νυ ττἢ 

ΤΟίδυθ ΠΟΘ ἴο βοιηθίϊηρσ ἱπουρῃΐ οἵ, ζο.---οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ δικαίως, 

κ΄ τ. Δ. Οομριθίθ {Π6 βθῃΐίθῃποθ ἃ5 19Ὸ]]Οὐν5: οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ 

δικαίως οὐδὲν ἂν πραττόμενον, τούτου πράξαντος, 50 ἃ8 ἴο ΘΟΥΤΟΒΡΟΠᾶ 

ὙΠ οὔτε ἂν ϑυόμενα, τούτου ϑύοντος. ΟὈτΏραΙΟ ͵]αξέλμῖα, ᾧ 508, 8. 

-- καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις. “ΤῊΘ 

βίαϊθ δ χδῖηΐϊηθβ. ἰηΐο {Π18 4150 π 1Π6 βου 65 οἵ οαηαίἀαίθ5. ΤῸΥ 

Οἰἤο685 οἵ τηὰρ᾽βίγαου." ΜΟοΤ͵Θ ΠΠΓΘΓΆΠ]Υ, “ἴπ {Π6 ΒοΤα 65 οὗἉ Τηδρ]5- 

ἰγαΐθ5." ΒΥ δοκιμασία αἵ ΑΙΠΘῚ5 νγὰβ τηϑδηΐ δῇ δχαιηϊπαίίοη Οὐ 

ΒΟΤΆΓΗΥ ἰηΐο {Π6 1Π8 δηὰ ομδυδοίθυ οἵ οδηαὶαΐθβ ΤΟΥ τηδρίβίθσυϊαὶ 

ΟΠοο5. [1 6 Θχαπλϊηδίϊοη ἰοοῖκ ΡΙδο6 ἴῃ 1η6 βϑηδΐρ, ᾿ξ νγὰβ δ! θὰ 

ἀνάκρισις ; 1{ ἴῃ 16 ΤὈγάτη, ὈΘΙΌΤΘ {Π6 ΤΘΡΊ]ΑΥ οουτχί οὗ ἱηνοϑεϊσαϊίοη, 

δοκιμασία. Τῃ ΘἸΓΠΘΥ Οᾶ56, Πουγ υ θυ, [ῃ6 ἰηγθβιϊ σαίίοη ννὰ5 μ6]ὰ δ 
(Π6 δ]θοίίοπ, δηὰ Ὀθίοσθ 1ῃ6 οαπάϊἀαΐθ δἱθοΐ ϑηΐοσθᾶ ἀροη οἤῆοο. 

«ὔιοί. Απὶ., 5. υ. Ἰδοοϊπηδβὶα ἃηἃ Α ΠΟΥ 515.) 

6 14. 
ἂν σωφρυνῇς. “γι ΔΥῸ νν186.᾽".--παρημέληκας τῆς μητρός. ΜοΙθΒ 

εἰρη γίηρ “10 πορΊθοῦ," ΟΥ “ὍΘ. ΟΆΥΟΙ]Θ55 Δ [Οὐ ΔΠΥ {πίηρ,, ἅτ 10]- 
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ἰονγεὰ ὃν ἃ φεηϊεῖνο. (Ἡαιλῖα, ὁ 848.}.--τοὺς δὲ ἀνθρώπους αὖ ὁνυ- 
λάξει. “Απᾶ, οπ {Π6 ΟἴΘΥ μᾶπά, γοὰ ν}71}} ᾿ᾶύθ σεβρθοῖ [ῸΓ 16 
ορίηΐοη οἵ πιδηκίπα." Μοτγθ 1 ΓΟΓΆΙΥ, “ὙΟὰ ὙΡ1}} ἴα Κ σάτα οὔ τηθῃ. 
--κᾷτα. ΤῊ σοιητηῆοη ἰθχὶ 85 εἶτα, Ὑν ἢ ἢ 15 ἴοο δῦγαρι. Ὑ 6 πιᾶνϑ 

αὐἀορίοά Ζευποβ σοπ)θοίογα] δπηθπάαϊίοη κάτα, ἀθάποθα ἵτοπὶ καὶ 

εἶτα, ἴθ 6 τοδάϊηρ οἵ εἰρὲι: Ῥατγίβίδη ΜΞ5.--- τοὺς γονεῖς. ΤὨῺΒ ἴῃ οἷσι 

Μ88., ἴῃ ϑιοῦθουβ, πὰ αἶβὸ ἴῃ 1ῃ6 οἱάθγ. δάἀϊεϊοπβ. Ζθυπθ δηὰ 

Βομιπείδον γτοδὰ τοὺς γονέας, Ὀὰξ [π6΄ δοσυδαίνθ ἱπ εἰς 15 ποὲ ὈΠΌΒΌΆΙ 

ἐπ Χεπορῆοπ. (ΟΊρΆΓΘ ἰἰϊ., δ, 19; {{|., 7,16; ἶν., 4,20. (Καλπετ 

ᾧ 96, Οὐ«. 8, .7ε17.}-τττὖ σε ποιήσας χάριν ἀπολήψεσθαι. “ὙΠαᾶῖ ΒΘ, 
αἴοτ μαυΐπηρ ἀοηθ γου ἃ Κἰπάπεβ5, νν}}} οὐἰδίῃ ἔτοπιὶ γοὺ ἃ σταίθί] ΤῸ 
ἴυγη."" Οὔδογνθ {π|6 δτηρὶουτηθηὶ οἵ [Π6 ποιηϊηδεϊν νυ τ 186 Ἰηδηΐ 

εἶνο, 16 τοίοσθησο θοίηρ ἰο 106 Βυῦ )6οὶ οἵ [6 ῬγΘυΟυΒ νοτῦ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΙ ΠΙ. 

41. 

ΟὐτΡΆ͵Θ ἱ., 3, 48. ῬΙαΐο, ἱπ ιἷβ ΟΠδιτηϊάθβ (153, 

Β., ἀοβοτίθοβ ΟΠ οσορηοη 85 ἃ υἱοϊοηΐ δηὰ ραββίομδίθ τηδῃ..---γνωρίμω. 
“ΨΥ Κηουνη.""--- διαφερομένω. “Αἱ ναγίαποο νυ ῖ Θδοῖ ΟἸΠΘΓ." 
Οὔκετγτο 16 τοῦ οὔ {πὸ τηΐ ἀ!6.---οὐ δήπου καὶ σὺ, κι τ. Δ. “Ὅ0ου, 

ἴοο, ΒΌΓΟΙΥ, ἅτ ποῖ ὁπ οὗἉ Β00}} ΠΟ 88 {Ππ|0856.᾽"} Τῇ ραγιὶο]65 οὐ 
δήπου ἀγὸ ᾿δπ5 υδοὰ ἰη ἰγοηΐσαὶ ἱπιοττοχδιίοη, γΒ θη ἃ πορχαῖῖνο δη- 

ΒΌΡΟΥ ἰα ἀχρεοίοά. (Καῶλπεν, ὁ 724, 2, ὁ 874, 3, .7ε1.}--οῖ χρησιμώτε- 

δον, κι τ Δ. “ὙΠῸ σοηβίάου ῬΓΟΡΟΤῪ ἃ ΠΟΘ ὑδβοίωϊ υΐηρ {δὴ 

ὑγείμγοη." Αἡ δόϊδοίίνο, 85 ἃ ργοάϊοαιο, ποὶ 88 δὴ ορίἐποῖ, οὔ εἰΐηρ8 
ἀπὰ μουβοηβ, οὔδη δίδηἀβ ἰπ 16 ΠΟΌΪΟΥ βίη ροϊαγ, δουρὶ ἴ6 βυῦ- 

ἦδοι ἰβ πηδβουϊ πο, οὐ Γοπιϊπίηθ, πὰ ἰῃ {6 ῬΊαγα!. [1 ἰβ υδ08] ἰῃ βύσι 

σαδδα ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ χρῆμα οἵ κτῆμα.---χρήματα. Οομρᾶτο {π᾿ σχρ᾽απᾶ- 

εἰου αἴνει ἰπ πὸ 1.εσ. δὲς. (Βεζεν, πες. τ. ἵ,, Ρ. 316): σημαίνει 

καὶ τὸ ἀργύριον, καὶ τὰ χρήματα, καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν.---καὶ ταῦτα, τῶν 
αὖν ἀφρόνων ὄντων, κι τ. Δ. “Αοὰ {δδι, τοῦ, τπουμὰ 10 ΤΌΓΠΠΟΥ ἅτὸ 

ἀανοίά οἵ τοῦβοη, ν᾿ δίο {πὸ Ἰδιίογ, (α Ὀγοῖμοτ), δᾶ τουδβοῃ."".-- 

θείας δεομένων. ϑοσγαίοπ το δὴ {{π81 ὈΓΟΡΟΙΤΙΥ τοφυΐγοβ σᾶχο οἡ 1:9 
Ρὰπὶ οὔτ μοδϑόββουῦβ (0 σιγά δηἀ ρΓΌΒΟΓΥΟ ἰἱ.---πλειόνων. “ Μδη- 
[0014."..-ἐνός. “Βυϊ οπο."" 

3, 3. 

τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ζημίαν ἡγεῖται. "ΤῊ Κα δΐα ὑγοίμογα ἃ ἀού. 

τἰπιοπί το δἰπι.".---τὰ τῶν ἀδελφῶν, ““ΤΊΝΟ ῬΓΟΡΟΤΥ οὔ νθδὸ ὑγοίμογα. 
-“ἰνταίθα. “Ἰὰ (0 ἰδίίοΥ οἂδο."".---ἀσφαλὸς ἀρκοῦντα ἔχειν. “ Τὸ 
ΦΉΪΟΥ ἃ σοιηροίοηου ὙΠ σοσυτίιν." -- μόνον διαιτώμενον. " ΒῪ Ἰοδά» 
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ἴησ ἃ 50]]}ὰγῪ 1ἰ{8.᾿.---ἐπικινδύνες. “Τὴ δῇ ἸηΒΘΟΌ͵Θ βίαΐθ." ---ἐπὲ δὴ 
τῶν ἀδελφῶν, κι τ. Δ. ΚΚΎΆΙΠ6 ἴῃ 1ῃ6 οᾶ586 οὗἁ ὈΥΟΙΠΘΥΒ ΤΙη6ῃ ἅτε: ἰσ- 

ῃπογᾶηΐ ΟΥὗΓ 115 βάτὴθ ἰδίηρ." ΤΠ οοηδίγασίίοη οἴζθη ομδηρσ68 [ΤΌΤὰ 

5ΙΠσΊ]ΑΥ ἴο Ρ] ΓΑ], ἃ8. ΠΘΥΘ, ἈΠ υἷοθ γϑῖβᾶ. ΑΥ̓6 ΠΙΔΥ͂ Π6ῚΘ ΒΕΡΡΙΥ͂ 

ἄνθρωποι. (Μαιμλμῖα, ᾧ 398. Καλπεν, ὁ 390,1, α., «7εἰ{.}---οὶ δυνάμε- 

νοι. “ΤῊ το." ΤιΓΘΥΆ ΠΥ, “ΠΟΥ ΠΟ ΔΥΘ 8016 (80 ἴο ἀ0).᾽"---τῶν 

δ᾽ ἀδελφῶν ἀμελοῦσιν. ΟὈΙΏΡΆΙΘ 1Ϊ., 2, 14 ; ἵν., 8, 15.---΄ςπερ ἐκ πολ- 

τῶν, κι τ. Δ. “.ΑᾺ5 1 {πἸΘη 45 ἼΘΙ τη866 [ΤΌΤ ΟἹ] Ζ6η5 ΟὨ]γ." ΤΠΘ 

ΔΌΒΟΙα ΓΘ ο456 ἰ5 Οὐζθη ραΐ Ὀγ {πΠ6 Αὐτὸ ἴῃ 1[η6 δοουβαίνρ, νυ ἢ ὥςπερ, 

ὙΥΏΘη ἰΐ ΠΑ. 5 1Π6 τηοίϊνο οἵ ἂῃ δοίΐοη. ((Οοιηρατ ἢ͵Ἕαξίμϊα, ᾧ 568, 

09. Καλπεν, ὁ 704, .ε1.) 

ὁ 4, 5. 

καὶ μήν. ““Απᾶά γοῖ." ΤΙη ἃ 5Ι1ηρ]16 5Βδπίβποθ, καὶ μήν νγΟᾺ]α ΠΠΘΤΟΙΥ͂ 

δἰ σηϊγ, “ἀπά ἴῃ γϑΥν {τα 1}},᾿ ἄσ. ; ΠΕΥΙΘ, ΠΟΥΘΥΘΥ, ἴδ 15 Θῃρ] ον θὰ ἴο 

ΤΔΔΥΚ ἅΠ ορροδίτοπ ἴο ννῆδί ργθοθάθβ, ἀπά 1πΠ6 τηθαηΐησ ἤδη Ὲ85 ἰπ 

ΘΟΠΒΘααΘποθ. (Καλπον, ᾧ 728, .7ε1{.)--- μέγα μὲν ὑπάρχει. ““ ΑΥ̓ΘΑΙΙΥ͂ 
οοηάμ665 ᾽---ἐπεὲ καὶ τοῖς ϑηρίοις, κ΄ τ. Δ. ““51πΠ66 αν θη διποηρ νυν] 

ΔΗΪΠγ 415 ἔπ 6 6. ΒΡ. Ϊησ5 ΠΡ ἃ βοτΐ οὗ αἴδξοίίοη ἱονναγὰ ἐΠ0586 {πᾶΐ ἃ1Ὸ 

Τοβίθγϑα νυν τ {Π τη." ὍΤΠ6 σοηϊῖνθ 8 ΠΟΘ ϑϑὰ οὈ]θοϊν ον. Οοπι- 

ΡᾶτΘ Μζαιιμῖα, ὁ 361.---ἀλλ᾽ εἰ μέν, ὦ Σώκρατες, κ. τ. Δ. “ὙῊΥ, ΤῊ 

Βοοὰ ϑοογαία8, [{{π6 ἀἰΠδγθ ποθ Ὀθέννθθη 15 γ6Υ6 πού σγθαΐ,᾽" ὅζο.--- 

καὶ μὴ φεύγειν. ““Απά ποῖ ἰο ἁγοϊα ὨΪπ|." ---ἀγαθόν. “15 ἃ βοοᾶ 
{πϊπρ." ΒΘΌρμΙν ἔστι, ἀπ σοηΒ.}} ποΐθ οἢ χρησιμώτερον, ᾧ 1.---ἶῶν 

οἷον δεῖ. ““Ῥτον 46 6 15 Β00 ἢ 85. 6 οὐρῃϊ ἴο Ὀ6." ---ὁπότε μέν- 
τοι παντὸς ἐνδέοι, κ. τ. Δ. “Βυΐ ψηδη Π6 τηϊρῃϊ ζα1] ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ΡᾶΓ- 

(ἰουϊαγ, δηα τηϊσῃς 6 ἴῃ ΘΥΘΤΥ Τοβρθοῦ 1ῃ6 ΥΕΥΥ Ορροβίἑθ (ἴο ννῆδὲ 

6 οὐρῃΐ ἴο Ὀ6), ΝΥ 5ῃουῦ]α οπ6. αἰΐθιηρί ἱπηροβϑὶ ἢ ε1651 ΤῊΘ 

ΘΟΙ ΠΟ η γουβίοη ΤΟ ΠάΘΥΒ ὁπότε μέντοι παντὸς ἐνδέοι ὈΥ͂ “αὐ δὲ ρίαηε 

ἀδεεῖς οβιεῖο," νυ ΐο 18. ορροσθ ἴοὸ 1πΠ86 ὑϑᾶσθ οἵ 16 νϑυῦ. ὍΤΠ6 ἔσὰθ 

ἰάθα ἰβ σίνθη Ὀγ ὙΥ εἰβκθ, πὰ ἀρρτονϑὰ οἵ ὈγῪ ἸΚαΠΠΘΥ : “ΘΠ ἃ5 

γαῖ 116 1β ἰη  η [6 ]Υ ἴῃ {01} 5. νῃ θη ἨΘ 15 1η6 ἀϊγθοῖ ορροβὶΐθ οἵ ἃ ὑγοίῃ- 

δ᾽." ()λεείεν, αὖ 105.) 

66. 
πότερα δέ. Οοιηρδια ἱ., θ, 15, αηὰ ἢίαξιλῖα, ὁ 4460. ---- ἢ ἔστιν οἷς 

καὶ πάνυ ἀρέσκει. “ΟΥ̓ ἃ16 {Π6 76 Βοῖηθ ϑγῇοπὶ ἢ6 δύθη ΔἸ σοί ΠΟ Γ 

ΡΙΘ 8565." ΟΡΒΟΥΥΘ ἴῃ ἔστιν οἷς 1:6 ΡΘΟΟ]Υ Ἰάἴοτῃ {πᾶΐ ρΥΘν 115, δηὰ 

(παὶ ἔστι, ποὶΐ εἰσί, ἰ5 οἸαρὶον οα, ἱπουσῇ {Π6 το]αΐϊνς ΓΟ] νεὶησ Ὀ6 ἴῃ 

116 ΡΙατα!. (αιελιία, ὁ 482.) "ΓῊΪΒ 18 Ἰῃγϊταϊθα ἴῃ 1ναἰπ. ὙΤΌΗα τνὸ 

πῆγνο ἰπ ῬτΟρΡΟΥ 5 (ἰἰ|., 9, 17) 1η16 ΤΟ]]οννη ρ΄. 

«Ἐπὶ φιῖδιις ΤΠ]εα οοποιιγτῖ! ραΐηια φιαάγισα : 

δι φιιδιια ἴηι σεἰεγες ρἰογία παίᾳ γείεφ."" 
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Οὐπηρᾶγο αἶβο 186 ποΐθ οπ ἔστιν οὔςτινας, ἱ., 4, 2.---διὰ τοῦτο γάρ τοι, 
κ. τ. Δ. “(7165)}, τορ! θὰ 6, [ὉΓ οἡ 118 ὙΘΥΥ͂ δοεσουπΐξ, Ο ϑοοτγαῖθβ, 

ἴ5 ἴε τίσις [Ὁ πιθ ἴο μαίθ ΐπ|).᾽" Οὔβουνθ {π6 ρ]]ρεῖσα] οπηρὶουτηθηΐ 
οἵ γάρ.-τ--ζημία μᾶλλον, ἢ ὠφελειά ἐστιν. “Ηθ ἰ5 8ῃ ἱπΠ͵ΌΓΥ ΤΑῖ 6 τ τᾶ π 
ἃ Ὀεπεῆι." 

647, 8. 

ἀρ' οὖν. “ῬΓΑΥ, (Π6η.᾽ --ὥςπερ ἵππος τῷ ἀνεπιστήμονι, κ. τ. λ. 

“ΑΒ ἃ ΠΟΙΒΟ 8 8η ἱπΠ͵ΌΓΥ ἴο τὰ ὙνἢῸ 18. ὉΠΒΚΙΠΩΙ ἱπάθοᾶ, δηὰ γοῖ 

υπάοτίακοβ," ἄο., ἱ. ε., γγῆο, ποῖ Κπουνίπρ μονν, γδὶ {γ168 ἴο τηᾶπᾶρθ 

εἴπη. ---πὸς δ᾽ ἂν ἐγώ, κι τ. Δ. “Βαϊ μονν, τορ! θὰ Ομ τθοσαῖθβ, Βμου!ὰ 
[6 ἱσποτγαηὶ οὐ τη 6 τηοὰδ οἵ σοπά ποίην ταν 56 1 ἰουναγὰ ΤαΥ̓ ὈγοΟΙ ΠΟΥ." 
--εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα. Οὐοτηρᾶτο ἰΐ.,1, 19.---ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσο- 
ἀαι. “ἦΝΔΥ, ΠῚ ποῖ ούθη ἰΓΥ." [ΓΑΓΟΓΑΙν, “(1 ποῖ ΟὨΪΚ ὙΠ ποῖ 
ὅο 1{{||8}, μέ 1 ΠῚ ποῖ ουδη {γν." 

4 9. 

εἰ κύνα μέν, εἶ σοι ἦν, κι τ. Δ. “ΤΥ ἢ τοβροοὶ ἴο ἃ ἄορ, ἰπ 6858 
γοῦ μια ὁπ6 νγ}} διϊεὰ ΤὉΓ (συδτάϊηρσ) ἤοοκβ, δηὰ 6 {ανυπθᾶ ὑροη 

ἴπ0 βιοριογάβ," ἄς. ΚΟΝΠΟΙ ροΐπίβ ουΐ 1Π6 οἰορσαπὶ σο]οσδίίοη οὗ 
ἴπ μαγιῖοϊεβ μὲν... .. μέν, δὲ... δέ, μὲν .... δέ. Οοτραᾶτγθ ἱ., 2, 
3.---ἀμελήσας ἂν τοῦ ὀργίζεσθαι ἐπειρῶ. “ Ἠδνίπρ ΓΟΤΟΡΌΠΟ ἴΠ6 σοιἰπρ 

ΔΠΗ͂ΤΥ, γοῦ τουὰ οπάδδνοτγ." --αὐτόν. ΒοθΟ 2 ἀηὰ ΒΟΝ ποίου ἱπὶ 
ΡΓΟΡΘΗ͂Υ τοὐδοΐῖ αὐτόν. [τ ἰ8 δὐάοά, ΠΟΥΓΘΥΘΥ, ΤΟΥ ρογβρί συ γ᾽ βαῖκο, 
Ῥαδόδυβο κύνα 8 ἴο0 ΓᾺΓ ΔΌΓΔΥ ἵγοτη (6 σονογηΐηρ νοτῦ, δηὰ {18 
[δτέοτ, ἐπογείογο, Ὀσσοτη 65 [Π6 δοσυδβαίνο ἀυβοϊυΐο, ν μΠ6 αὐτόν 18 Κ65 

[5 ρίδοθ. Οὐομηρδτο αι λία, ᾧ 472,1, α.---τὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς μέν, 
κ. τι Δ. “ὙὙΜΠῸ, οα τπ6 οὐπογ δηά, γου δοκπουνϊοῦσο τπ8ὲ γοῦι 

Ὀγοίμνου υνουἹά θῸ ἃ στοδϊ δὐἀνδηίδρο, {ΓΘ ΓΘ ΒΌ ἢ ἰοννατὰ γοῦ 88 
56 οὐρῶς τὸ ὕ6, ἀηὰ γοῖ, δἰ ἐπουρὴ σοηΐδββίηρ {πὶ γοὰ Κηονν ΠΟΥ 

θοΙΝ τὸ δοὶ ἀπά ἴοὸ βροὺῖκ Κίποϊν, γοὰ ἀο ποῖ (ΓΥ̓ 1΄ο σοπίγίνο ἰπ νυν δαΐ 

ὙΨΟΥ͂ ἴν6 5}}8}} 06 ΤὉΥ γοῦ 85 Θχσο!δηϊ 85 ροββίθ]ο." ὙΠῸ πιοτὸ τοσα- 

[ὩΓ ἀτταπροιησηΐ ἀπά (τη οὐ σχργοβδίοη "νοῦ ὰ λνδ ὕδοη νυ τ (6 
μαπίοίρ!ο φάς ἱπδίοδὰ οὐ {πὸ ἱπάϊοδιίνο φύς, ὑυῖ [ξ ννουὰ αἴ5ὸ ᾶνο 
νοση 1655 (ὑτείθο. (Κῶλπνεν, αὐ ἰος.ν 

4 10, 

δίδοικα, ὦ Σώκρατες, μὴ οὐκ ἔχω ἐγώ. “1 πη αἴτα, Ο Βοογαίοα, 
Ιοδὲ 1 ΠΥ ποὶ δανο," ἱ, ε, 1 ἔδαγ 1 μηγάγ πᾶνο. ΑΠΥ νοτὺ οἵ 
ἰδατίηρ, ἄσ., μὴ ἰπ μὴ οὐκ σχρτγοββοβ βυδρίοίοη οὐ ἀουδί 5 (ὁ νυ μδί 
ἷν ἰϑατούά. (Κολπεν, ὁ 7δ0, 1, .7ε{0} -- πρὸς ἐμέ. "" Τοννατὰ τηδ.᾽ 
(Ἀδελία, ὁ 001, ε.}.--καὶ μὴν οὐδέν γε ποικίλον, κι τ. Δ. “Ὑοῖι, γοΐν, 
τνστο ἐν πὸ ποσὰ οὐ σορίγίνί πε ἂα ἀρροᾶγα ἴ0 πιὸ, Β0Ὺ πίοο Οὐ πόνο 

Ἰ, 
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ΡΙαη ἀραϊπηβί πη." ΒΥ ποικίλον 15 ΠΘΥΘ τηθδηΐ βοιηθίμίηρσ ΠΙΟΘΙΥ͂ 

ΡΙΔΠΠΘ(, ΟΥ ΘΔΥΘΕΙΠΥ δηα ΒΚ ΙΠΓΆΠΥ ἀυγαησθα. ΟΟΠΊρΑΙ6 Βτοτηΐ, ἀπ 

δοοῦβ, αὦ Πεπιοδί]. ο. ῬΆΙϊ., 1ἰϊ., Ρ. 120, 87, πᾷ Βιδ! ναῦχῃ, αα Ῥίαΐ., 

ϑψηιροβ., 182, Β. (Καλπεν, αα ἰοο.γ---οἷς δὲ καὶ σύ. ἜΥ αἰἰγδοίίοη, 

ἴοΥ τούτοις ἃ καὶ σύ.---ἃἁὡλόντα. ““Οπ Πανὶηρσ ὈΘΘη ραϊηθα ΟΥ̓ΘΙ.᾽"-α 

περὶ πολλοῦ ἂν ποιεῖσθαί σε. “ΝΥ ου]ὰ Θδίθθπι γοὰ ΥΘΙΥ͂ ΠΙΡΉΪΥ.᾽" 

ΠΤ ύου ΠΥ, “« σγου]Ἱα τηᾶ]τα γου ΤΥ ΠἰΠΊΒΘΙΓ (Βοιηθί ἢ] Π 5) ἀθονθ τη] 0}.᾽» 

Οὔβοσυθ [Π6 ΤΌγο6 οὗ [Π6 πη α]6, ἀπ σοηβα Π͵αξείωα, ὃ 589. 

ΟΠ 

οὐκ ἂν φθάνοις, ἔφη, λέγων, κ. τ. 2. “Ὑοα οου]ᾶ ποΐ 1611 τη6 ἴοο 

5Ο0Ο0Π, 5614 Π6, νυ μθίμ υ γοὰ παν 6 Ρογοοϊν θα τη6 δοαιαϊηΐθα νυ] ἢ ΒΟΤῚΘ 

Ιου θ- μάστη, νυ τ ν Ιοἢ 1 πᾶν ὈΘΘη ἱσποσαηΐ {μαΐ 1 τὰ δοαπαϊπίθα," 

. 6.,) ῬΟββθββίηρ Β0Π16 ἸΟυ Θ- ΟΠ Τὴ ὙΠ ΪΟΙ 1 Πᾶν 6 ὈΘΘη ἱρπογδηῦ οὗ πᾶν- 

ἴησ. ΤΠ δχρσθββίοῃ οὐκ ἂν φθάνοις λέγων ταθᾶπ5 1 ΓΘ γΆ ΠΥ, “γΟὰ 

σου] ποῖ δπίϊοϊραΐθ ΒΥ 161Π1Πσ Τ16,᾽" Δηἃ ΠΘΠΟΘ ΤΠΟΤΘ ΠΘΘΙΥ͂, “ΠΟΥ͂ 

ἄο 1611 τὴ8 δ οποθ, νυ ὶπουΐ Δ ΠΥ Ποβιζαΐοη." Οὐοτήρατο αιϊίλῖα, 

ὁ 558, 2. Καϊηον, ὁ 094, 7.1. 8.0, ἀραΐη, ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ἐμαυ- 

τόν ΤαΘ 88 ΠΠΓΘΥΆΠ]Υ, “ ν ΒΙΟΠ 1 Πᾶν 6 ΘβοαρΘα ΤΥ οὐ ΟὈΞΟΥΥ ΔΙΟη ἴῃ 

Κπονίησ. "-- κατεργάσασθαι. “ΤῸ ὈΥΙΠΡ 1Ὁ ἀθοαΐ,᾽" ἡ. 6.7 ἴο οαβθ. Οἡ 

{π6 οοπδίτιοίίοῃ κατεργάσασθαΐ τινα καλεῖν σε, ΘΟπΒυ}} ἤαξέμῖα, ᾧ 581. 

--“ὁπότε ϑύοιι Α Ῥαπααθί ἀ5ΌΔΠΥ [ὉΠονγ α ἃ βδουιῆοθ. ( οέ. Αηΐ., 

8. Ὁ. ΒΔΟΥΙΒΟΙ"η.)---κατάρχοιμι ἂν τοῦ αὐτός, κ. τ. Δ. “1 ου]ά τηγ- 

561 θϑρίη νι Ἰηντησ Ὠΐτη,᾽" ἄο. Ὑγὴ5 β᾽ση γησ “10 ὈΘρΊη,᾽" 

ΒΌΘΙ 85 ἄρχειν, ἄρχεσθαι, ὑπάρχειν, κατάρχειν, ὅτο., ἅγ6 Θοηδίχαθα νυ] 

ἃ σϑηϊνθ. Οομωρασ ἢ͵Ἕαίίλὶα, ᾧ 895, 9. 

4 ἼΣ, 15. 

προτρέψασθαι. ““Τὸ υ͵56." ---ὁπότε ἀποδημοίης. ““Υ̓ΠΘΏΘΥΘΥ γοιιὶ 

ταϊσὶις θ6 σοὶης Δρτοαᾶ.᾽".---ξένον ποιῆσαι ὑποδέχεσθαι σεαυτόν. “ΤῸ 

οᾶ56 ΔΠΥ Ποδβύ ἴο γϑοθῖνθ γοῖϊ ἘΠΑΘΥῚ [15 τοῦδ" ἢ. 6.) ἴο σῖνθ γοὰ ὃ 

Ποβρ [016 τθοθρίϊοπ. ΟΌΒΟΥνΘ {{Π|0 ΤΌγΟΘ οἵ ὑπό ἴῃ ΘΟΙΏΡΟΒ ΕἸ 0Ὴ..---εἰς 

τὴν ἐκείνους ΘΌΡΡΙΥ πόλιν.--- Αθήναζε. ἘῸΥ ᾿Αθήνασδε, 1π|6 ΠΑ] 1θύ- 

ΘΙ σ οοαϊοβοίηρσ νὰ 1μ6 δὲ ἰηΐο ζε. (Καληπεν, ᾧ 382, Οὐδ. δ, 7ε1}.) 

--οἰἴ γε βουλοίμην αὐτὸν προθυμεῖσθαι, κ. τ. Δ. “" ΤΙ ᾿πάθϑα, 1 Βμοια 

Ὑνῖβἢ Πἴτα ἰο θ6 ἀδβίγουβ οὐ Δοσοιη ] ]Βῃϊηρ ΤῸΥ Τὴ6 1Π6 {πη 55 ΤῸΥ Ὑν ΠΙΘἢ 

Ι τηϊραῦ πᾶν Θοπιθ,᾽ ἡ. 6., [Ππ6 ΟὈ] οἵ. Οἵὁἁ ΤΥ ἸΟΌΤΠΘΥ {1 {Π|01.---οὀὐτὸν 

ἐκείνῳ ποιεῖν. ἍΥΊ αὐτόν ΒΌΡΡΙΥ ἐμέ. 

ὁ 14. 

πάντ᾽ ἄρα σύ γε, κι τ. Δ. “ΤΏΘη, (ἀσοοταϊηρ ἴ0 ὙΟΤ ΟΥ̓ ΒΠΟΥ ἢ 5) 

γοὺ, ΤΟΥ γοῦγ Ρατί, (πουρὶι ἀοαπαϊ πη θα νυ 11} 8}} 1116 ἸΟΥ Θ- ΟΠ ΔΥΤΩΒ ὩΙΏΘΙΜ 
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πιπηκίπα, νγοτο δοσυδίοιηδα [ῸΓ ἃ Ἰοπρ {πη ὈΔῸΚ ἴο σοποθδὶ γοὺι 

αοχυϊτοτηδηΐβ ἵγοπι {Π|6Π|,᾽ ἱ. ε.) ΥΟῸ, ΤῸΓ ὙΟῸΤ ῬᾶΓΈ, ὑγΟΥΘ 81} δοηρ, 
τους τμοῖγ Κπουνίησ ἴΐ, δοσυαίπίθα νυ} 8}} [Π|6 Ιου 6- ΟΠ Δ τη ἀμ ησ 

τοδηκίπά. Οὔβοσνθ 16 ΓΌΥΟΘ οὗ [ῃ6 τηϊάἀ]6 ἴῃ ἀπεκρύπτου, ἃπὰ 8150 
το τοίδγοποο ἴῃ 1Π|6 ἱπηροτγίδοϊ ἴο Βοιηθί ΐπσ ΘΌΒΊΟΙΠΔΓΥ πὰ σοηίίη- 
υϑὰ. Οὐπιρᾶγο αἰβο, ἃ8 τοσατὰβ ἀποκρύπτεσθαι, ἴῃ6 ΘΧρίαπαίίοη οἴ 

ϑμιτς, ἴα. Χεν., 5. Ὁ. ““ Οεσμλίατε δεϊεπέίατι σαντα," ὅχο.-τιῇ ὀκνεῖς, 

ἔφη, ἄρξαι, κ- τ. Δ. “ΟΥ ἀο γοῦ Ποδίίαίο, βαϊὰ ἢθ, ἰο τηᾶκθ 116 ἥγβὲ 

βάναποο, ἰοβέ γοὰ βϑοῖὴ ἀθσταθθαὰ ἰῃ οᾶβ6 γοὰ ἴακ 1η6 Ἰοδὰ ἴῃ Ὀθη- 

οδείηρ ἃ ὑγοίμον "ΑΒ 106 Ρασγίίο!θ ἦ, Κ 1π6 1,διΐπ ἀπ, ἰβ ΠΘΥΟΥ, 

ῬΤΟΡΕΤΙΥ βροακίησ, οτηριονθὰ ΒᾶΥ6 ἴῃ 16 βϑοοπὰ οἰδιβθ οἵ δὴ ἱπίοϑυ- 
τοραινθ βοπίοποθ, ΜῸ πιυδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ πάντ᾽ ἄρα, αἱ {Π160 Θομητη6 Π06- 

πηδηΐ οἵἉ 116 βϑοιίοῃ, 88 δαυϊναϊθηὶ ἴῃ οἴδοιὶ ἰο ἢ πάντ᾽ ἄρα, ΟΥ̓, ἱπ 

ΟἴπΟΥ τογάβ, ἄρα 85 Ββίδπάϊηρ [0Υ ἢ ἄρα. (Καλπετ, αὰ ἰος.)--τκαὶ μήν 

“᾿Ἀπὰ γοῖ, ἱπάδοὰ.".--ὃς ἂν φθάνει. Οὐοτηρᾶτο ὁ 1]. 

εἰ μὲν οὖν ἐδόκει μοι, κι τ. Δ. “1Τ, 1μ6η, ΟΠ υθροη μδὰ ἀρρθαγθὺ 

ἴο τὴο ἴο 6 τῆστο ἱπο! πὰ τὸ 18 Κ 106 Ἰοαὰ ὑπίο 1} }8 Γγαπηθ οὗ τηϊπὰ, 

Ιου πᾶν οπάἀδαγογοὰ ἴὸ ρουβυδὰθ ᾿ΐπὰ ἴο αἰἐοιηρὲ 16 τηακίην 
γοῦ ἷ8 {τἰοπὰ ἢγβέ ; Ὀυΐϊ, 885 16 886 ποὺ βίδπαβ, γοὰ ἈΡΡΘΔΥ ἴο Τ26, 

ὉΥΤ τακίπρ τπ6 Ἰοδὰ, τηοτο ΠἸΚΟΙΥ ἴο οἴδοὶ 118." ΤῈ σοππροίίοη οἱ 
ἰδδδϑ ἴῃ 106 ὙνῆοἹο ραββαᾶρθ 5 85 ΓὉἸΠ]ΟΥΒ: “ ΟὨΦτθροη ἰβ [η6 Θά Υ, 

δηᾶ γοῦ, ΟἸμογθοσγαίοβ, ἅγὸ 16 γοῦηροτ. Βυΐ ἰπ 811 σουπίγίοβ ἰΐ ἰ5 

1:0 Θπιδοι βησά ὑδᾶρὸ τπδὲ 16 ἸᾳπίοΥβ βου ὰ ΡΔΥ ΥΟνΌσο ποθ δηὰ 

τοηδογ τοβροοί το {Ππεὶγ βοπίοσβ. ΕὙΟΠῚ {{||8 [δ ΓΟΒ}}18 τπδὲ γοῦ Βῃουϊὰ 
ΒΟΥ ΥὙΟΌΓ ΤΕΒΡΟΟΙ ΓῸὉΓ ὙΟΌΓ οἰάθυ ὈγοίμοΥ ὈΥ πιο ραιίηρς Ηΐπὶ ἰῃ 
Κίπαϊν οὔοσπ ;." π᾿ ΟΥΠΘΥ Ἰνογάβ, ἰξ τν85 1:6 ἀυὉ οὐ ΟΝ τθογαίθβ, 

τθουρὴ ἰσπίοτ, Βὸ ἴ0 γορΌϊδί 18. ΤΟΙΏΡΟΥ δηὰ οοπάμποϊ 85 ἴο θ6 10 

ἤγαι ἴὸ σουτί {86 ΤΆνΟΥ οἵὁἨ μὲβ Ὀγοίμοτ, ὈῪ ἀπεοὶραιίηρ πἰπὶ ἰπ ροτίοστη- 
ἐπα βογνυΐσοβ, δηδ, ὈῪ δὸ ἀοίηρ, σοποίαιθ πΐπι. (Κωλπεγ, αἀ ἰος 

Ἡνλεείεν, αὐ ἰοε.}) 

ὁ 1δ, 

ὅτοπα. “ΤΒίησα φυΐϊο οὔἱ οὐ Ρίδο." -- καὶ οὐδαμῶς πρὸς σοῦ 
“ Απά ὉῪ πὸ τηδδη ἰῃ ἀοσογάδησο νυν ἢ ὙΟΌΥ ὉΒΌΔ] ΤΩ ΒΏΠΟΥ," ΞΒΌΡΡΙΥ 
ὄντα, ἀπὰ σοιηρατο Δίαίιλία, ᾧ δθ0, α.---καθηγεῖσθαι. “Τὸ (ακὸ {6 

σα [π {π-Κ τηδίίοτ.".--- τούτου γε τἀναντία νομίζεται. ““ΤΏΘ ὙΟΥῪ 
γόνογδο οὐ {{|5, ἱπάοοδ, 5 δβί Ὁ! 5 δὰ Ὁ συδίομι,᾽" ἱ, ε., 6βίδ Ὁ] 5ιοἀ 

συκίσπι σα {{|5 ματι συαν μοαά [5 αυἱτο {π|Ὸ ΤΟΎΟΓβο. 

416. 
οὗ γάρ. ΛΑηπυνγοτίπα ἴο {πὸ 1, διΐη “ πόηης ἐρίέων." ὙΈΟ ματιίοϊο 

γάρ, ἴῃ ἱπιστγοριιίοπα, πδο ἃ σοποϊυδίνο δἰ ρηϊ δοδιίοη. Οοπιραᾶτο ὁ 17, 

πὰ αἷνο ἱ., 4, 1 4..--ὁδοῦ παραγωρῆσαι. "" σου) κίορ αδίδο ἔγοιν ἐν 
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Ραΐμ,᾽ ὁ. 6. Βῃου 1 ΠηΔΚΘ ΥΓΑΥ 1ΟΥ.---ὑπαναστῆναι. ΤῊΘ ρσοηϊίνα ϑά- 

κων, ὙΥΠΐΟἢ 15 Οὐ ΠΟ ν 586. ὈΒΌΔΙΠΥ δαάθά, 15 ομηϊ θα ΠΟΥ οα δοσοὰπί 

Οὔ ΓΠΘ ΡΥΘβΘῃ06 Οὔ Π8 Ρδ  ΟΙΡΙ6 καθήμενον.---καὶ κοίτῃ μαλακῇ τιμῆσαι. 

-Απᾶ 5ῃου]α ΠΟΠΟΥ Ὠἰπὶ ἢ ἃ βοῖϊ βοαΐ." Οοιηραῖθ ἤοηι., 1Π.; ἸΧ.: 

617, 659; Οά., χχῖν., 254.----καὶ λόγων ὑπεῖξαι. ““Απᾶ 5μου]ᾶ γ]ο]ὰ 

το Ηἰπα ἴῃ οοπγθιβαίίομ." Μοσδ ΠΓΘΥΆ ΠΥ, ““ 5μου]α ἄγανν θδοῖς ἡτότη," 

ἄ.---ὠγαθέ. ““ΜῪ ροοᾶ [πΠ|6π8.᾿ ΟΟΙΩΡΆΓΟ ]., 4, 17.---μὴ ὄκνει. “6 

ποῖ ἃγυϑῖβθ."--- τὸν ἄνδρα. ““ΤΗΪΒ τηλη." ΜΈΘΙ ΙΏΟΤΘ Θμρμαΐὶο 

{μδη ἐκεῖνον γου]ἃ παν Ὀθθη. Καπμπου {Π|πΠΚ5 1Παΐ [Π6 ΤΟΥΤῚ 15 ΡΘΥ- 

ΠΔΡ5 ἱπίθπαβα ἰο ἱπαϊοαΐθ {π6 {Π|-σγόνγη τηδηῃοοᾶ οὗ ΟΠΘΤΘΡΠΟΠ, 

85 Ορροββᾶ ἴο {μ6 σου οἵ ΟΠ υθοσαίθβ.---σοὶ ὑπακούσεται. 6 

γϑιῦ ὑπακούω 15 σοηδίτιθα νυν] ἃ σϑη γ6 ΟΥ ἀαίνθ. 8550, α]50, κα- 

τακούω. (Μαϊιίλῖα, ᾧ 862, ὁ 392.)---φιλότιμος. ““ἘῸΠΑ οὗ ΒΟΠΟΙΔΌΪΘ 

ἀἰβεϊποίίοη." ΤΆΚΘΠ ΠΘΙΘ ἴῃ ἃ βοοά 56Πη56.---ἐλευθέριος. ““ΤλΌΘΤα] 

οἵ βριυ.᾽ --τὰ μὲν γὰρ πονηρὰ ἀνθρώπια, κ. τ. Δ. “ἘΟΥ ὙΜΟΥΓΠ]655 

Ὑτϑίομθβ γοὰ οὐ] ποῖ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟΠΘΥ ὙΓΑΥ ΤΟΥ͂Θ ΘΠδΟί ΠΥ Δ|1076,᾽" 

ὅθ. ΤὩΘ Ραυί016 γάρ σῖγα 5 ἃ Τθᾶβοη ΠΘΙΘ [ῸΓ νγῆδΐ νγϑηΐ ὈΘίΌΤΟΘ, 

ΠΔΙΏΘΙΥ, καὶ πάνυ ταχύ, κ. τ. λ.---ὀνθρώπια. '"ΤῺΘ ἴθτηι ἀνθρώπιον, {{π 

1Π6 1, αἴη λοηιιηοῖο, 15. ΑΙυνα 5 Ἰηἀϊ]οαίν 6 οὗ Θοπίθιηρί ΟΥ ᾿ΠέΘΥἸΟΥΪ Εν. ---- 

μάλιστ᾽ ἂν κατεργάσαιο. ““Ὑοὰ οου]ὰ τηοβὲ ΘΠ ΒΟΙΌΔΙΠΥ σαΐη ΟΥ̓ΘΥ.᾽ 

ὀμτ 
τί γὰρ ἄλλο, ἔφη ὁ Σωκράτης, κ.- τ. 2. “ὙῈΥ, νν»ῆαΐ 6156 Ὑ71}} τϑϑυϊξ, 

Βαϊ ϑοοζαΐθβ, βᾶυϑ {Πδΐ γοῦ νν}}} βίαπα ἃ σμᾶποθ οἵ Βμουγίηρ,᾽" ἄσ., . 

6.7) ϑΆγ6 1Παΐ γοι ὙΥ1}} Ρουμρ5 5ῆονν. ΤῊ σϑυῦ κινδυνεύω 515} 165, 

«(10 ΤῸΠ ἃ Τἱ5ΚΚ,᾽ ““ἴο βίαπα ἃ σβαποο," ζἄο. Α ποραϊΐϊοῃ 15 οἴἴϊβῃ πΟΥΘ 

ΒΙΤΟΠΡΊΥ ΘΧΡΙΓΟΒβϑα ὈΥ ἃ φαθβίϊοη. 80 τί ἄλλο, ἤ ἰῖ5 βϑᾶ νυ ἢ ἃ βηϊΐ 

ὙΘΙῸ [ῸΓ οὐδὲν ἄλλο, ὙΥΏΠΘΤΘ νγ6 τησβί ποῖ τορϑαΐ {η6 ργθοθαϊηρ οὐ [0]- 

Ἰουσῖησ γΘΥὉ ἡ τί ἄλλο, θὰ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ 1Π6 τηϊη ἃ σΌ ΠΟ τὰ] γΘ Ὁ, ΒΌΘἢ 

85 γίγνομαι, ποιῶ, πάσχω. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ αι), ᾧ 488,11. Ηδποθ, ἔπ 0 

[1}] Θχρυθββϑίομ μθΥΘ σγου]ὰ Ὀ6 τέ γὰρ ἄλλο γενήσεται.---ἐπιδεῖξαι, σὺ 

μὲν χρηστός, κ. τ. Δ. ΤῊΘ νοῦ δείκνυμι, ἀπά 15 ΘοΙη ρου 485 ἐπιδείκ- 

νυμι, ὅχο., ἴῃ [Π6 56η86 οὗ ““ἴο 5ΠΟΥν,᾽" (Δ Κ6 ῬΥΟΡΘΙ͂Υ ἃ Ραχίϊορ]θ, πᾶ 

ἴῃ {Π6 56η86 ΟΥ̓́ “10 ἴσδο},᾽) ἂῃ ἱπῆηϊῖνο. Βιϊΐ ΠΟῪ 4150 ἰᾶκ 16 

᾿πῆηϊῖνθ θη [Π6 οὈ]θοῖ οὔθ νϑὺῦ ἱπαϊοαΐοβ βοτηθίΐηρσ ποῖ ΟἸΘΑΤΙ͂Υ 

Ῥαοσοοίνϑα, θυΐ ΤΠΘΥΘΙΥ που ΐ οὗὨ ἃ5 ροββίθ!θ. (Καλπεγ, αὐ ἰος.)---εἰς 

τὸν ἀγῶνα τοῦτον. “Τὸ {Π|5 ({ταΐογπα}}) οσοηΐοδβί.". -- πάνυ φιλονεική- 

σειν. “ὍΨΠΙ βίσῖν τηοβὲ ΘΠ] ]ΟῈΒΙΥ.᾽" 

6 18. ΄ 

. οὕτως διάκεισθον. “Ὑοὐ ἴννὸ αἴὸ 50 αἰδοίρα (ἰονναγὰ ὁπ δῃ- 

ΟΠ 6.),᾽" ὃ. δ.γ) ἅΥ6. 88 ὉΠΠΔΙΌΤΑΙΥ ἀΠΘοΙΘα.---τὼ γεῖρε.ς. Α ΤΘλΪΠῚΠΘ 
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βυῤδίαπίινο, ἐπ Αἰτῖο, ἐπ 16 ἀπ] ἰβ οἴδη Ἰοϊπθὰ υνἱτἢ ἃ τηδϑοῦ πο 

ἀτιίοϊο, δὐϊοοίίνο, ἄς. (Μαμλία, ᾧ 430.)---ἀφεμένω τούτους “Ἠανίης 
σοαβοὰ ἔγομι (μι 18 οὔ ο.".--ϑείᾳ μοίρᾳ. “ΒΥ ἀϊνίηθ δρροϊπίτηρηϊ.".-- 
τὸ συνεργεῖν. “ΤΊ σ0-ΟροΥΓδίΙηΡ.᾽" 

4 19. 

οὐκ ἂν πολλὴ ἀμαθία, κ. τ. Δ. ““ὙουΪὰ ἴὲ ποῖ θ6 στοαὶ 10]}Υ πὰ 
τηδᾶποββ," ἄς. Οὔβοσνθ ἤθτθ {Π6 αβυπάδίοῃ, σἰνίπσ δῃ ὐταρὶ δἷσ 

ἴο 16 δοπηπησποοσιηιθηΐ οὗ {Π6 ραγασταρι, ἀπὰ Ἰϑδάϊηρ Ζθὰπο ἴο 585- 
Ῥϑοΐ {παῖ νγὸ οὐρὶξ ἴο τοαὰ οὔκουν [ῸΓ οὐκ ἄν. ΤΉΘΙΘ 18 πο πραᾶ, 

ΒΟΊΨΘΥΟΥ, οὗἩ ΔΠΥ Ομδηρο, ἃ5 ΞΟΠ ποίου πᾷ Βογποιηδᾶπη πᾶ ΒΟ α 

ΨΥ ἃ σοπιρατγίβοη οὐ οἴου ραββαᾶσεβ οὔ Χεπορῇοη.--- ἐπ᾽ ὠφελείᾳ... 

ἐπὶ βλάδει. “'ῸΥ Ὀσποῆϊ... .. (γ ἱπ͵υτγ.᾽"--ὖσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀν 
βρώποις. “ΛΒ ΤΒΩΥ 88 Π6 [85 ΤΟττηθὰ ἴῃ ΡαΐγΒ ΤῸΓ τη6η."---οἰ δέοι 

αὐτὰς τὰ πλέον ὀργυιᾶς, κ. τ. Δ. “1ΠῚἘ Βιουϊά θοθοονθ ἴποπὶ ἴο ἀο 
αἴ οὔ δηὰ [Π6 58π|6 {{π|6 {πῃ ρ5 Τατί ΠΟΥ ἀρατί {πη ἃ (Δ ΠΟ τ." ΤῊΘ 

ὀργυιᾶ ντδ8 Θ6Ὲ8] ἴὸ βὶχ ἴδοὶ ὁπ ἵποῖ, πὰ {Ππουθίοσο ἀρουΐ οπ6 Ταΐ Ποτη. 

τ τν7΄ῦλβ 50 σδ!οὰ ἴγοπὶ ὀρέγω, ἀπὰ 50Ὑ ΟΕ ἀδποίθβ (Π6 Ἰθησίῃ οἵ [9 
σμίεἰγείελεὰ ἀττηβ, ἱποϊυἀΐηρ {Π6 Βρᾷοθ 8ΟΙΌΒΒ 1:6 ὈΓΟΑΒί.--τοί καὶ δοκ- 

οὔντες. “ΚΝ ΜίοΝ ον θη βοοῖη." ΓΏΘ ἀτιίοϊο ἀπὲ ραγιϊοῖρ]6 ἃτθ δααυΐν- 

αἰἴοπὶ ἴο {π|0 τοϊδιίνο δπὰ ἱπάϊσαδείνθ ἰπ ΟἿ ἰάϊοπι.--τοὐδ᾽ ἂν τῶν ἔτι 

ἐγγυτέρω ὄντων, κι τ. Δ. ““ὙΥουά ποῖ 6 Δ0]6 ἰο 566, δὲ ὁη6 πὰ [ἢ 6 
58:6 {ἰπη6, (Πο86 θαίοτο δηὰ (μο86 θεμἱπὰ οὐ {π6 ἐΐησβ (πὲ ἀγὸ 51}}] 

ΠΟΆΓΟΓ,᾽".--καὶ πολὺ διεστῶτε. “νοι τπουρσὴ ΓᾺΓ ἀρᾶτγί,᾽" ἱ. ε., θύθῇ 

τοουμὴ υυΐον βονεγθῦ.---πράττετον ἅμα, κ. τ. Δ. “Αοἵἴ ἴῃ σοποοτγί, 

αηὰ {πᾶΐ, ἴοο, ἕο 16 θαποῆς οὐ οὴ6 ποῖ μ Υ," ἐ. ε., δηὰ {πᾶΐ, ἴοο, ἴοι 

τσὶ αὐ. ϑοσγδίοδ ΤΏΘΔΠ5 ἴ0 ΒΔ Ὁ, (δὲ ὑννὸ ὈγΟΙΠΘΥΒ, ονθη ἐπουρὶ 

δοραταιοά Ὁγ ἃ υυἱάθ ἰπίογναι οἵ βρᾶσθ, οἂπ υπίϊο {Π6ὶγ βισθηρίῃ ἰὸ 
ποσοιηρ δὴν ἀπ οὐἶθοῖ, ἀηὰ {πδϊ, ἰοο, ἰπ βασι ἃ ὙΓὯΥ, {δι οδοὴ σἂΒ 

αιδδίδι ἀπά ῥτοπιοῖο {6 ννο το οὐ ἴΠ6 οὐδ τ. 

ΟΗΛΡΤΈΚ ΙΥ. 

4[1ι. 

περὶ φίλων διαλεγομένου. “" Μακίης σοτίαί π ΤΟΊ ΚΒ, ἰη 156 ΘΟΌΓΒΘ 
οἵσοπνογπβαοιίοη, δδουῦϊ Γτἰοπὰ5."".-- ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽, κι τ. . “Ὅτ 
ἀρρουγοά (ὁ πιὸ, 1 σοπίοβα, ΠΚΟΙῪ τὸ 0 ὙΟΥΥ ΟΒδοη 8} θοποδιοά," 
ὅἄσ. Οὔὐβόσνο τὺ οτοο οὐ ἄν τυῖτἢν τὐνὸ ἱππηϊεῖνο, ἃ5. ἀδποιίηρ υνμαὶ 
ἷν ἸΚοῖν, ἄτο.---τοῦτο μὲν δή. “ΤΙ ΤΟΥ ΐπρ." Οὔὐπόσγνο τῶι δή 
ἱπογσῦδου {ΠπῸ ἴτε οἵ τοῦτο.---ἂν εἴη. “Υουά θ6." Οὔφογνο {06 
οπιρίογτοσηί οὐ {6 ορίδείνο μότο, 5 τοίοσγί πα 10 ἃ ἰδίση! σοηάϊιίοι 
ιν σαφὴς καὶ ἀγαθός, οηαϊνασηῖϊ ἴο εἰ σαφὴς καὶ ἀγαθὸς εἴη. --τὐπιμελου- 
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μένους. Τϊπάοτῖ τραᾶβ ἐπιμελομένους. Βυΐ 116 5Ποτίου [Όττη οὗ (ἢι5 

ψΟΥὉ 15. 1655 ἐγθααθηΐ ἴῃ Αἰο. 4 

2. 

καὶ γὰρ οἰκίας, κ- τ. Δ. ΟὐΟἸΆΡΑΙΘ ΟἸσΕΤΙΟ, 46 «Α4πι., ΧΥ.», 55: ““ Ομά 

απΐοηι δἰιελιι5, φιίαπι, οὐίηι ρἰεγϊηνιηι οορῖ5, Γαοιιἐαίίδιις, ορίδιι5 ροδδῖηΐ, 
οοέογα Ῥαγαῦο, σι ραγαπέμν ρεοιηπῖα, ειιο5, ξαηιιο5, σοδίθηι ἐστερίαηι, 

υαδα γτείΐοδα ; απιῖοο5 ποΉ Ῥάτατο, ορέϊηιαηι εἰ ριιο]εγτγίηιαηι υἱξς, κι ἐέα 

ἄϊσαηι, διιροἰ οοέίϊοηι 3 ΟἿΟΘτΟ μὰ5 ΠΟΥ ΘυἹἀΘ ΠΠΠΥ ἱπηϊαΐθα [Π6 ατθοὶς 

οὗ Χϑπορμοη.---ὁρᾶν ἔφη. ΑἸΈΠΟΌρΡΙΙ ἔφη Πὰ5 1υ5ὲ ργθοθαθᾶ, γϑί 10 15 

ΠΟΙ ταρθαΐθα, ἴπ δοοοσάδπμοθ τ ἱἢ ἃ ὙΘΙῪ ΟΥΙΪΠΑΤΥ ΟὙΘΟΚ βαρ, 

αὐϊβίησ ΠΌμα {Π6 Ἰαπσιασα οὗ ἀα ΠΥ οοηγοῖβο. (Καληεσ, αα ἴοο.}--: 

φίλον δέ, ὅ.,. “ΤἼΘ πθυΐου ὅ 15 ρα Π6Ι6 ὈΥ͂ ἃ Βρθοΐθβ οἵ αἰζγδοίϊοῃ [ῸΓ 

ὅν.---οὔτε ὅπως κτήσονται φροντίζοντας. ““ ΝΟΘΙΓΠΘΥ οατίησ Ποὺ ἔπον 

5181] δοααΐγθ.᾽" ΕῸΥ κτήσονται, ΜΝ ὨΪΟΝ 15 Βρροτίθα ΡΥ ΜΆ. δυϊπουν, 

[πΠ6 σοϊησῆοη ἰοχί 85 κτήσωνται.---οὔτε ὅπως οἱ ὄντες, κι τ. Δ. “ΝΟΥ 

ἴῃ μαΐ ὑγᾺῪ ἴΠο056 ὑνὴ0 Δἃ16 (Ιγθααν {Π6 1 ἔΓ16 415) ΤΠΔΥ Ὀ6 ργθϑουνϑᾶ 

ΡῸ ΤῸΓ {ποιηβοινοβ." ΤΠ οἱ βαϊτοηβ, νυ ἢ ΤΟΥ ῬΑΙΒ Μ5Κ., παν 

ὅπως οἷόν τε ἑαυτοῖς σώζοντας. ἢ 

δι 

ἀλλὰ καί. ““ΝΑΥ, Τηο16.᾽---τάλλα πρὸς ὑγιείαν. “16 οἵδπα 
ΓὨἱησδ5 οΘοπάποϊνθ ἴο ΠΘΔ]ἢ,᾽ ἡ. 6., ἴο ΘΟ γ Ιθβοθηοθ. ΞΟΠῚΘ τϑοθπΐ 

δαϊεοπ5 ἤανθ, συ ἢ ὁπ6 ΜΕ., τἄλλα τά.---ἐπὶ μὲν τοῖς οἰκέταις. ““1π 

{Π6 ὁο456 οὗ {Π6 11 ἀοπηθβίϊοβ.᾽" ΜΟοΥΘ ΠΙΠ6ΥΆ]]γ, “ὁπ δοσοπηΐ οὗἉ {Π6ῚΤ 

ἀογηθβίϊοβ." --ζημίαν ἡγουμένους. ““'ΤΗΪηΗΚίπρ 1ἴ ἃ 1058." ---οὐδὲν ἐλατ- 

τοῦσθαι. ““ΤΠαΐ ΠΟΥ ὍΘΙΘ ἴῃ ΠῸ τοβρθοῦ ΟΥΒΘ ΟΥ (πὰ ὈΘΙΟΤΘ).᾽" 

---ἀθεράπευτον οὐδ' ἀνεπίσκεπτον. “ΤῸ 6 ππῃαἰοηθα ἴο, ΟΥ ποὶ 

Ἰοοκβϑᾶ αἴζου." 

ὁ 4. 

καὶ πάνυ πολλῶν αὐτοῖς ὄντων. ““ΑἸΓΠΟῸΡΕ {ΠῸῪ Πα ΥΘΙΥῪ τηδην." 

-τῶν δὲ φίλων, κ- τ. Δ. ΟὈΠΊραΤΘ ΟἸσαοτΟ, ἐδ «Απι., ΧΥΪΪ., ΘΟ: “ϑῶρε 

(ϑοιρῖο) φιιεγεϑαίιγ, χφιιοῖ οηυπῖδιι5 ἦρι γεῦτι5 ἤποηιΐγιο5 αἰ ονἐϊογ 5 οϑϑεηξ, 

πὲ σαρταϑ εἰ οὐδ χιιοὶ φιιῖδηιε παδεγεὶ, ἀΐσοτε ροδϑεὶ ; αριῖοοδ φιιοὶ παδετεῖ, 

ποτ ροδϑεὶ ἀϊοσεγε.""--- ἀλλὰ καὶ τοῖς πυνθανομένοις, κ. τ. Δ. “Βαϊ {πᾶΐ, 

Ἕυύϑῃ οἢ παυϊηρ αἰϊοτηρίθα ἴο γθοοιηΐ {Π15 ἐο {Π056 τηακίηρ {Π6 ἱπααίγν, 

((88 ΡΘΥ͂βΟ 8) Ὑν ΒΟΠὰ {Π6Υ Ρ]ΔοΘα διποηρ {Π6 Ὶν {16 πᾶ5, {Π656 ΤΠ Ὺ τ 

ὮΡ ραΐη." ΤΠΘΥ ΘΠ θΥαΐο ΡΘΥΒΟῚΒ δ ἢυβί, θὲ σογγϑοῦ {ΠἸΘΙΏΒΘΙν 65, 

δηᾶ το͵ϊθοῦ {πθτὴ οἡ βϑοοπᾶ {ποιρῆῖβ. ὍΤῊΘ ΔΙ] βίομ ἴῃ ἀνατέθεσθαι 

18 ἴο 186 Ττηονϑηθηΐβ Οἢ ἃ ἀγα -θοατα, θη, αἴζου μανίησ ρΡὰὶ 

ἄοννη ἃ ρίθοθ, νγὸ ἴαϊκο ἴδ ἃΡ ἃσαΐη, ἀμ ἸΔΟΥ͂ ΟΥ ΤᾺ ΚΘ ὑΔῸΪ ΟἿΥ τῆν. 

ΟΌΒΘΥΥΘ, ΠΊΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, {πα {Π6 ἱππηϊίῖνο ἀνατίθεσθαι ἰΒ ῬΡα ΠΘΙΘ ἴον 
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Οἅδι6 ραγεϊοίρ!ο ἀνατιθεμένους, οη. δοοοὰπὲ οἵ [Π6 ρτοοθάϊηρ ἐγχειρήσαν- 
τας.---τοσοῦτον. “80 Τη06}},᾿" ἡ. ε., 50 {||6. ΟὔΒοτνθ {παΐ τοσοῦτος 

στο, {ππ ἑαπέμια ΟΟΟ ΒΟ ΔΙΥ ἴῃ 1,δίϊη, 15 Θπηρ οὐ ἴο ἀοποίο ἃ 488]- 

εὐ ταοτοῖν, τυ πους ΔΠΥ Δοσοτηραηγῖησ ἰάοα οὐ ΘηἸ Υσοιηθηΐ ΟΥ ἴῃ 

οτθᾶβο. 

ὁ δ. 

καίτοι πρὸς ποῖον κτῆμα, κι τ. Δ. “" Ἀπ γοῖ, ἢ νη αΐ ροββοβϑίοῃ 
ΟΥ̓ 41} οἴδιουβ Ὀθΐηρ σοτηραγθᾶ, υγουὰ ποῖ ἃ σοοᾶ {π|6πὰ ἈΡΡΘΆΓ [ᾺΓ 

ἴπΟΓΘ ν ]0 8016 1 1 ΟΥΑΙ, “ἢ ναὶ ροββοββίοη οὗ ἴΠ6 τοϑί." - 

οὕτω χρήσιμον, ὥςπερ ὁ χρηστὸς φίλος. “15 50 ὈΒΘΙᾺ] ἃ5 [6 υβοῖι] 

{τιοπα,᾽ ἑ. ε., 85 ἴΠ6 {π6 ΟΥὙσοοὰ {τίοη. Οὔβοτυθ 1Π6 δἰ" οταϊίοη ἴῃ 
τρήσιμον .. .. χρηστός.---παραμόνιμον. “" Οοηδίαπϊ ἰπ ἷ8 αἰΐδοῖ.' 
τηθηΐ."".--πάγχρηστος. “ὕει! ἱπ ΘΥΘΙΥ͂ τοβροοῖ." 

4 6. 

ἑαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν, κι τ. Δ. ““Αἀδρίβ ΗἰπΊΒ6 ἰο ΟΥ̓ΘΤΥ {πὶπρ 

δι 18 ἀσδοίοπί ἴῃ εἷβ {τίθπὰ, Ὀοἢ ἃ8 τοσαγὰβ {Π|6 Ταγπίβῃίηρ οἵ ρτῖ" 
γαίο τηθᾶπ8 ἀπά ἴΠ0 ἀἰβοῦδυρο οὗ ΡΒ]. ἀμεῖ65." ὙΥὲ πᾶν ποῖ μ685- 
ἰξαϊοὰ ἰο δδορί, νυ Βαῦρρο, ὈϊπάοτΓ Β σοττθοίίοη οὔ πράξεως, ἴοτ [Π6 
σοισηοη τοδάιηρ πράξεων. Τ{ Ή 6 τοδὰ πράξεων, νγ6 τηυβὲ ΒΌΡΡΙΥ κα- 
τασκευῆς.---συνεπισχύει. “ἨἨ6 ἢΟΙΡΒ5 πἶπὶ ν»Ί1ἢ 116 τη 68 Π8.᾽"---συμδοη- 

θει. “ὀδ Ἰοπάβ δἰβ αἰά."".--τὰ μὲν συναναλίσκων. “Ἰῃπ Βοπιθ {πίη σϑ8 
Βδγίησ εἷ5 ΘΧΡΘΏΒ685." [ΠΑΓΘΓΑΙΥ, “ Βραπαάϊΐηρ Βοῖηο {πη ρσΒ αἱοησ ἢ 

Ινΐπι.".--συμπείθων. “ Ἠοϊρίηρ ἰο ρμογβυδάθ.᾽" Οοπίραστο Ἠδίηζο : 
ἜΒΠΠ δὲ ζυγοάθῃ.".---βιαζόμενος. “ Ὁτρίηρ,᾽" ἱ. ε.γ Θτηρ!ογίπσ σοηῖθ 
νἱοϊθποο.---εὖ μὲν πράττοντας, κι τ. Δ. ““Μοβί (οἵ 811} ραδάθηϊηρσ (Π0 
ῬΓΟΒΡΟΓΟΌΒ, ἃπὰ τηοβί (οἵ 8}}} βοιεἰπρ ὑρτίρις ἀσαὶπ {086 ὙΠῸ 81 

τὔγονντι ἀουνη," ἑ, ε., ργοβίγαϊοα ὈΥῪ τηϊβίοσίαπο. ΤΒοτηδΒ Μαρίβίου 
(Ρ. 333) βᾶυβ, ἑπανορθοῦμαι κάλλιον ἢ ἐπανορθῶ ; Ὀὰϊ οοπδυὶ! Τί σεῆς͵ 

αἀ Ατίείορλ., ΤἈεσπιορλ., Ρ. 619. 

4 7. 

προορῶσι. “8560. θοίοταιιαπά." ΤῊΘ 1,διίη φγοσρίοἰμης. --- προ- 
ἀκούουσι. “ Ηδᾶλτ Βοίογομδηά." ὙΥ̓οἰδκο τηαϊηἰδίπβ {πὶ προακούειν 

νότὸ τοϑᾶπβ, “ σόποι ἐ τεπιοίο ἰοσο μεγείρεγε," θὰ 6 5 ΤΟ] ον ἴῃ 
«ἷ γ Ηστῦδε. Βυΐὶ ΚΟΉΠΘΥ ΘΟΥΓΘΟΊΪΥ ΤΟΠΊΔΥΚΒ, {πὶ 5 προορᾶν ἰ5 
0 5δὸ θαίοτομδηά, δὸ προακούειν [5 υδοὰ ΟΥ̓́ δέτπη ὙΥΠῸ ΠΘΆΓΒ ΔῺΥ {πη 

ϑοίοτο δηοίμοτ. Οὔὕδοτγνο, τπογϑούοσ, ὑπαὶ ὦτα, [26 πΟΌΓΟΥ ρίυΓαὶ, ἰᾳ 

Βοτο Ἰοίποά υνἱτἢ ἃ μίαταὶ νοτῦ, ΤῊΐ ἰα ἄοπο, ἃ5 Βογποισθδπη Το- 
πιατκα, (τ {π δῆκο οἵ σοποίπηϊν, βίποο ἃ ῬΙΌΓΑΙ γοτῦ ργοοϑύο8.- 
τούτων φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς λείπεται. “1π πὸ ὁπὸ οἵ {ππδο ἄσοκ 
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ἃ {τ|ϑα [41] ἴο ρτονθ ΚΙΠΑΙΥ ΒΘ νυ 66 4016.) ἘἘῸΥ {86 οοπδίχαοίίοη οἵ 

λείπεοθαι ἢ [Π6 Ρατίϊοῖρ!8, σοπβυ ἤῆαιε λα, ᾧ 8584, σ., ἀμ, 85 Τ6- 

δατᾶβ υὐδενός ἴῃ {Π6 σρηϊξίνο, ὁ 917.---πρὸ αὑτοῦ. ““ ἘῸΥ ἈΪΠΊΒΘΙΓ,᾽" 

Οοτήρασο Πῆαιξέμϊα, ᾧ 5175.---ταῦτα ὁ φίλος πρὸ τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. 

«ΓΏ656 {πϊηρβ 1Π6 {π|6η4 15 ὑγοῃΐ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ΔΙΏΡΙΥ [ῸΣ μἷ5 Ποπᾶ.᾽" 

ΟΌΒουνθ ΠΘΥΘ 1Π6 ἴΌγοΘ οὗ {Π6 δοχὶβί ἴῃ ἀβδποίϊησ υυμαΐ 15 Πα ὈΪ 4]. 

Οοιητηθηΐαίουβ ΘΟΠΘΥΔΠΥ ΒΌΡΡΙΥ ΡΤ ΟΙΡ]65 ΠΘΙΘ “ΤΌΤ [η6 Πηϊΐθ γϑυθ5 

ὙΠΪΟΙ ΡΥΘΟΘάΘ, 5 Οἢ 85 ἐξεργαζόμενος, ὅτο., Ὀυὰΐ ἈΚὌΠΠΘΥ ΘΟΠΒΙΘΥ5 

{15 φυϊΐθ ἈΠΠΘΟΘΒΒΆΤΥ, 51Π66 {Π6 1464 ᾿πηρ]16α ὈΥ ἐξήρκεσεν 15 5Βι8- 

ΟἸΘΠΠΥ {11 νυπουΐέ {Π6τη.---ὃ καλεῖται φίλος. ἬδΤΘ {Π6 πραΐρυ τοϑὶὰ- 

ἴϊν8 ὅ ἄρυθθβ ὙΠ 1Π6 δηίθοθάθπί κτήματος, ἃ5 ὈΘὶπα [ῃ6 πηοβί δὰ- 

Ρμαίϊο νγοσά. ΟὈΟΙΏΡΑΪΙΘ ὁ 2. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Υ. 
δ 1. 

ἄλλον αὐτοῦ λόγον. ““ΑΠΟΐΠΘΥ σοηγνοΥβαίοη οὗ ἢ]5.᾽ --ὐἰξετάζειν 

ἑαυτόν. ““ΤῸ ΘΧΔΙΏΪΠΘ ΠἰΙη561᾽ 1. 6., Θχοιϊίθα Πΐτη ἴο 1Π6 ἰδ 5κ οὔ βϑιῖες 

ΘΧατη δἰ! η.---ὁπόσου τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη. “.Α4.5 ἴο οὗ ΠΟΥ ΤΟ ἢ 

γά]ὰ6 μ6 τηϊσῃῦ Ὀ6 ππίο ιἷβ {ΓΘ 415,᾽ ὁ. 6.7 ἴπ {Π6 οϑβεϊπηαϊίοη οὗἉ μἷ5 

{16 Π65. ---- πενίᾳ πιεζομένους ““Υ̓ΒΘἢ Ρἰπομθα ΒΥ Ρρογθυίυ." --ᾶντι- 

σθένη. ΑΠΕΒΙΠΘΠΕ6Β, ἃ ΠΌΠΟΙ οἵ ϑοογαΐθβ, ἃπα δίϊθυ μἷβ ἀθαίῃ 1ῃ8 

[ουπάου οὗ {π6 Ογπῖο βθοῖ. ΤῊῺΪΒ ἴοττη οὗ {Π6 δοοιυβαίνα 185 ΠΊΟΥΘ 

ΘΟΙΊΓΩΟΠ Υ]ἢ Ῥ]αΐο πῃ ἢ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, ΠΟ ΘΘΠΘΓΙΔΙΥ͂ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 

[Π6 ἔοττη οπαϊηρ ἰῃ ην. Τὰ νγ6 μᾶνϑ ᾿Αντισθένην, 111., 11, 17, ἀῃᾷ 

δ ηι}.» 11, 12. 50. Σωκράτη ἴῃ ῬΙαΐο, θαΐ Σωκράτην ἴῃ ΧΘΠορΒοη. 

(Καΐμιετ, αα ἰοο.)--τἐναντίον τοῦ ἀμελοῦντος αὐτοῦ. “Ἰῃ {Π6 ΡΥΘΒΘΠΟΘ 

οὔ 1Ππ6 πορίθοί] Ρθύβοῃ Πἰπη561{.} 

ὁ 2. 

" ἄρ᾽, ἔφη, ὦ 'Αντίσθενες, εἰσί τινες ἀξίαι φίλων, κ. τ. Δ. “ΑΥ̓Θ Π67Ὸ, 

Βαϊά 6, Ὁ Αῃ βίῃ 685, ΔΠΥ γΆ]1165 οἵὗὨ {ΓΘ 5, ΘΥ̓Θἢ ἃ5 ({Π6 76 816) οὗἁ 

ἀοτηθβίϊοβ 1) ὦ. 6.) 15. {676 ΔΠΥ βίαηαατγᾷ οὐ ναὶὰθ [ῸΥ {τ 6 Π65, ἃ5 ἴΠΟΓΘ 

15. ΤΌΤ ἀουγηθβίῖ085 1---ὁ μέν που. ““ΟἼ6, ΡΟΙΠΔΡΒ.᾽ ---δύο μναῖν. ΤῊΘ 

Αἰτο ταῖπᾶ {(μνά) νγὰβ δαιϊναὶθηΐ ἴο ὁπ6 Βα παγθα ἀγδοῆπιδρ, ΟΥἩ 56 ν- 

Θηΐθοηῃ ἀΟΙ]ΔΥΒ βἰχίν σαηΐβ οὐ ΟἿΥ ΘΌΥΤΘΠΟΥ. ΘΙΧΙΥ τηΐϊηδὲ τηδθ 1Π6 

ΟΥ̓ ΠΥ ἰα]οπί. “ΤῺΘ Τηδυκοί- Ῥ 06 οἵ ΒΙαν 65 δ Αἴ 6 η5, Θχο βί γον 

οὔ τΠ6 γαγϊαϊίοηβ οαιιβθα ὈΥ {Π|6 συθαῖου ΟΥ 1658 ἀθτηδηᾶ ἃ πα ΞΌΡΡΙΥ, 
γγᾺ5 ὙΘΥΥῪ αἰ γθηΐ δοοοτζάϊηρ ἴ0 1Π6 11 ἀρθ, ΠΘ Δ] 1}, ΒίσθηρσΊῃ, Ὀθδαΐν, 

ΠαΐαγΔ] 40 }}}{165, Τὰ ΘΟ μη 08] ἱπ ρθη ίν, ἃ Πα ΤΠΟΥΔ] 48} 1165. ΟὉΠ1- 

Ρᾶτθ δοκῆι, Ῥιῤδὶ. Ἑοοτ. ο[ «Αἰλιεηι5, ν]. 1., Ρ. 92.----ςνικέας. ΝΙοῖαβ, 

(Π6 50η οἵ Νίοοταίιβ, 056 1{{8 ἢὰ5 Ὀ6 θη υυυιτθη Ὀγ Ῥ]αΐατοι. Εἰ" 
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φιϑϑ ἰὴ 8 α!υἀοᾶ το ΒΥ ΤΠυον ἀἰά 65, Υἱ]., 86.--ἐπιστάτην εἰς τἀργύρια, 
κι τ. Δ. “Τὸ δᾶγθ ρυτομαβθὰ 8Π ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΥ (ὉΓ 1Π|6 5|ΠΥΘΥ ΤηΪΠ68 [Ὁ] 

ἃ ἰαἴοπξ,᾽"" ἡ. Ζ., ἴο πᾶνθ σίνθη ΠΟ 1655 {Π8π ἃ ἰ8]6ηΐ [ῸΓ 8 ΟΥ̓́ΘΥΞΘΘΥ, 

ἄς. Τὴ Αἰποπίδη 5, ΥΘΥ τηΐπ65 ὙΓΟΥΘ αἱ Τδυτίατη ; [ΠΟΥ ΓΘΓΘ 
Ταττηθὰ οὐξ ἴο ὑγίναϊθ ἱπαϊν ἀπ815, ἀπὰ ργοάυσοθα ἃ σοηβίἀ σα ]α ἰη- 

σοῖηθ ἴο ἴπΠ6 βίαίθ. Νίοϊαβ ἰβ βαϊά ὈΥ Χϑπορθοη οδἰβθυνθθτθ (ἀξ 
Ῥεείᾳ., ἵν., 14), ἴο παν μαὰ ἃ ἱμῃουβαπὰ βανθβ οηρὶουθᾶ ἴῃ 1Π|656 
τηΐπ65, ἀπὰ ἴο παν εἰγοὰ {Π686 ουξ ἴο ϑ'οβίδβ (η6 ΤὨγαοίαπ δὲ δ 

ΟΌΟΪΒ ἃ ἀδν 680 ἢ.---ταλάντου. ΤῊΘ οτάϊπαγν Αἰίϊο ἰδ]θπί, πο ἢ 15 

ΠΟΤ τηδαπί, νγὰβ Θ4 018] ἴο ὁπ6 ἰπουβαπὰ δπὰ ἤῆγ-ϑὶχ ἀ01}18γ5 ΒΙΧΙΥ͂ 

σοηίβ.---σκοποῦμαι δὴ τοῦτο. “1 Ῥτοσοδὰ ΠΟῪ ἰο ἰηγοβεϊσαίθ 1115 

πυσδίίοη.᾽" 

4 8. 

ναὶ μὰ Δία. ““ Οοτίδίηϊν, ἱπάθϑα, ἴΠ6γΘ ΓΘ." ΒΌΡΡΙΥ εἰσί.---ἐγῶ 

γοῦν βουλοίμην ἄν, κι τ. Δ. “Αἴ ΔηΥ Ταΐθ, 1 νγου]ὰ νν]8}} ΒΟ. ΟΠ6 

Ρουβοπ ἴο Ὀ6 ΤΥ Το πὰ ΥΑΙΠΘΥ 1ῃΔη ΠᾶΥΘ ὑὐνοὸ Τηΐηδ», ὙνὮ1|6, οἱ {110 

οἴδουν μαπὰ, 1 υγουἹὰ ποὶ ῬΥΘΙΟΤ Βοῖηθ ΟἿΠΘΥ ΟὁΠ6 δὐθῃ ἴοὸ ἨΔΙΓ ἃ ΓηΪ Γιὰ ; 

ἃπὰ Βοπὶθ ΟἸΠΘΥ ὁπ6 ἀραίη 1 γουϊὰ οἰοοβο νη ὈΘίΌΤΘ ἔθη τηΐπδ; 

ππὰ βΒοπιδ ΟἸΠΘΥ ὁπη61 νου ρατοθαβο ἴο 6 ἃ {το πὰ ππῖο Τη6 ΤῸΓ ἀἱ! 

ΓΗ͂ Ἰη68Π5 ἀηὰ 81} ΤῊΥ͂ ἸΆΡΟΥ." ΟὔΒΟΥνΘ {Π|6 ΡΘΟΌΪΔΥ ἴοτοθ οἵ πρό 

πόσο, νον νὰ πᾶν οπάθαγογοά ἴὸ δὐδρὲ ἴοὸ ΟὟΓ οὐ ἰάΐοτη. ΕῸΓ 

πόνων Β0ΙΠ6 τοδὰ πόρων, {πὸ ποιίοη οὗἁ νυν ῃ οι 15 αἰγοδῦν ἱποϊα θὰ ἰῃ 
χρημάτων, ὈσΒίἀ68 πόροι σουἹὰ ποῖ 06 υϑοὰ ἴῃ ΤΟΙΌΤΘΠΟΘ ἴο Απεἰδβίϊιθ. 
Ὧ685, γῆ νγᾶβ Κηοῦνη ἴο 06 Θχοθοάϊηρ]ν ροοτ. (Ἡ είσκε, αὐ ἰος.} 

ὁ 4, δ. 

καλῶς ἂν ἔχοι. “1Ἰὶ νγνου]ὰ Ὀ6 νν0}}." 1ιἰογαῖν, “ἰδ νου μᾶνδ 

ἰθ 6} νν6]}.""..-ς πλείστου ἄξιος εἶναι. “ΓΒ ταῖς αν Ὀδοη ἄξιον, 

85 ἐξετάζειν τινὰ ἑαυτόν δὰ σροποὸ Ὀθίογο. υΐ [τ [8 αἰἰγαοίοα ἱπίο {{| 

σᾶβο οἵ ἄξιος ὄν, ποχὶ ργοσοάϊηρ ἰἰ.---ἧἦττον αὐτὸν προδιδῶσιν. “ ΜΆΥ 

06 1655 ἱποϊίηδὰ ἴὸ δϑαπάοη μίπι.᾽".--ὀγὼ γάρ τοι. “ἘοτῚ ἱπάἀδοά."".-- 

ἀκούω τοῦ μέν. “ Ἠδὰγ ἴγοπι ὁη6," ἑ. ἐ., ΠΘΆΥ ΟΠ6 5ΔΥ.---μνᾶν ἀνθ᾽ ἐαν- 

τοῦ μᾶλλον εἴλετο. “ Ῥτοίοτγγοά ἃ τηΐηδ ἰο διὲ5 {τἰδηἀβλιίρ.᾽" 1 ΓΘΓΆΙΥ, 

“σθοδο ἃ πιίηα ἱπδίοδὰ οὐ δἰ πηβο Γ᾽" --τὰ τοιαῦτα πάντα σκοπῶ, μή, 
κι τι. ““Τακίηρ ἱπίο σοηπίογδιίοη 8}} βυοὴ ροίηίβ 85 1Π686, 1 τὰ 

ρργομοηβίνο 1οδι,"" ἄσ. ΤῊ γον σκοπῶ Πότ σοπίαίπβ ἴῃ ἰΐ 1}}0 
αὐδϊηίοπαὶ ἰάδα οὗ ἃ νοτῦ οὐ Γδασίηα,, 85 [5 ἱπαϊσαιοά ὈΚ τ ραπιίοϊο μή, 

ἀηὰ ἰκ σαυϊναϊοπί, {πογοίοτγο, ἰο σκοπῶν φούοῦμαι. (δευβετνί, αὐ ἰος.}.-α 

καὶ ἀποδίδωται τοῦ εὑρόντος. “ Απάὰ μᾶτία νν.{ν Οίτη ΤῸΓ ὑνθδι 6 νν 
δεΐπ." [ΓΑΤΟΓΑΙΨ, “(τ {πὲ νυ μουν 6 ({Π|6 δἰανθ) ἤπάκ (ἔῃ {6 δνᾶρα 
ΑΥ̓͂ α μΥ͂ῖδο)." Οὐτηρατο {π 6 σχρίππαιίοη οὐ Κονπον : “ Αεἠσεί τὸ 

Ϊ, 3 
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εὑρόν ει τά (ρτοίϊιιηι), φιιοᾶ τε8 πυεηαἰῖ8 τεροτὶὲ (πωλεῖν τι τοῦ εὑρόντο;, 

Εῤτνγαβ γουκαυίθη ΓᾺγ ἀαβ νγὰβ 65 πα 6). ΞοΙη6 δἀϊίϊοπβ μᾶγα ἀπὸο- 

δίδοται, Ὀὰϊ {π6 50] ποίγθ 15 Ρυθίθ γα] 6.---ἐπαγωγὸν ἧ. ““ΤΏΘΙΘ 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 δὴ ἱπαμοοιηθηΐ.". --τὸ πλεῖον τῆς ἀξίας. ““ΜοΥΘ ἔπδη Πἷ5 

γψΆ]116.᾽ ΟὈΒΟΥΙΨΘ [86 ἔοτοο οὗ {Π6 ΔΥΓ0]6 ἴῃ τῆς ἀξίας, ᾿ἰΓΘΥΆΠΥ, “ ἐδε 

γΆ]6 ({. 6., ὙνὨΪΟἢ ἢ ΘΕ τηαΐο5 Πίτη αἱ). ---προδιδομένους “Ῥατίθα 

τ Πἢ,᾽) ἃ. 6.) ΤοΥβΆΚθη. 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΥἹ. 

δ 1. 

φρενοῦν. “ΤῸ σῖνθ ννῖβ ἰηβίγιοιοη." ΜΟΥ ΠΠΘΤΆΠ]Υ, “το τη Κ6 
156. --ΑΑριτόδουλε. ΟΥΪΟΌΌΪῈ5 νγὰ5 {Π6 βοὴ οἵ ΟΥἱΐο, δη ἃ ΓΟ] ΟῚ 

οἵ Βοογαΐθβθ. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΘ 1., 2, 48 ; 11.,) 9, 1.---ππῶς ἂν ἐπιχειροίημεν σκο- 

πεῖν. “Ἡσον 5που] τν8 ὑπάρδχίακο ἴο Ἰοοῖ οὐ [ῸὉΥ ΟΠ6 1 ἡ. 6., ἢονν 

ΒΟ] νγ6 ργοσθθα ἴο βθδτοῦ ΤΟΥ οπθῖ ΤῈ6 Αἰἰο ἔοττη οὗ {Π6 ορίϑ 
{ἰν6 οὗ γθ 5 1Π ἕω 15 ΥΤΑΥΘΙΥ 564 ἴῃ {Π6 Ρ]υγΑ]. (Κοδέ, ὁ 77, Ρ. 297.) 

--ὧρα πρῶτον μὲν ζητητέον, κ. τ. Δ. ““Μαυδβί γγθ, ἴῃ {Πη6 ἢγβί ρμ]866, 

566Κ [ῸΓ οπ6 Ψ»ῆ0,᾽ ἄς. ΜδηΥ͂ σοϊητηθηπίαίουβ ΘΟ Β᾽ ἀΘΥ ἄρα, ἴπ Θᾶ56885 
{|κ6 186 ργθβϑηΐ, δαιιϊναϊθηΐ ἴο ἄρ᾽ οὐ, ΟΥ̓ ΤΠ6 Τιαὐΐῃ ποππθ. 'ὩΤῊΪΒ, μουν- 

ΟΥ̓́ΘΥ, ἰ5 ποΐ οογγθοῖ. Τῦ 15 ἔγιθ, ἄρα ᾿τηΡ]165 ἀουθῖ, ἀπά ΠΘΠΟΘ 15 ΤῸΥ 

186 τηφϑί ρατύ θα ποραίνο]ῦ, ΟΥ̓, ἴῃ ΟἴΠΘΥ νγοτᾶβ, ΡΥ Ρασ65 916 [Ὁ] 

ἃ ποραΐϊν δῆβυνου, Ὀθὶησ {μη δαυϊνα]θηΐ ἴο {Π6 Τιαὐπ πὶ. Αἰο 

ὈΣΡΔΠΪΓΥ, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΥ, ΘΙΏΡΙΟΥΒ [15 ῬΑΥᾺΟ]Θ θυθὴ ἴῃ ἰηίθυσορσαίϊοῃβ 

ὙΏΘΙΘ ΠΟ ἀοιθύ Ῥ» Παΐθυϑυ 15 ηρ]ϊ6α, {πα 15, ΉΤΟ, ἃ5 ἴῃ {Π6 ργθβθηΐ 

Ἰηβίδποο, {Π6 ᾿πίουσοσαίου ΚΠΟΥΒ ΤΟΥ σϑγίαϊη {πα΄ [ῃ6 ῬΘύβοη ᾿πέθυτο- 

δαϊοα Μ11] σῖνθ ἂῃ δῆ ν 6 ΔΠΒΥΘΥ. Ἡθποθ Ὁ {π08 οἴζθη βυῦ- 

ΒΘΙΥΘΒ5 ἴΠ6 ΡῬΤΡΟΒΕ5 οὗ ἀδ]οαΐθ ἴσον. (Καλπεσ, αὐ ἰοο.) ---- ἄρχει. 

“«Ἡσρ]α5 'π βυθ]θοίίοη."--ὕπνου. “ἸοΥΘ οἵ 5166ρ."---ὁ κρατούμενος 

«Ἠ6 Ψ1}00 15 Βυθ)] ραίαα.".--μὰ Δί, οὐ δῆτα. “Νο, ΒΌΓΟΙΥ, ἢ6 οου]ᾶ 

ποΐ ἱπα668.""--- ΘΌΡΡΙΥ δύναιτ᾽ ἄν.---τοῦ μὲν ὑπὸ τούτων, κ. τ. Δ. ΤῈΘ 

ΡαΓΕΪΟ0]6 μέν 15 50] ΠΥ ΠΘΥΘ, ἃ5 ἴῃ ἡ μὲν γὰρ γραφή, ἴῃ 1.,1, 1.---ἀφεκ- 

τέον εἶναι. ““ΤΠαΐ τὴ τηβύ σοίγαϊη ΠΌΠῚ,᾽") ἡ. 6.7 τηβ ἀυοϊά. ΞΘΌΡΡΙΥ 
ἡμῖν. 

ὁ 2. 

τί γάρ; “ὙΜμαΐ {πθὴ 1" ΟΡβοῖγυθ {μαΐ τί 15 Του πη ἴῃ ΠΊΔΠΥ͂ ΘΟτη- 
ὈϊπαίίοΠ5, ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ νν ἢ} ΡΥ Ο165, ἴο σῖνο στυθδίου δηϊμηδίίοη ἴο 16 

ἀϊβοοῦσβθ. ΤῈΘ ᾿ἰ[6ΥᾺ] ΤΌγῸ6 οἵ τί γάρ ἀρρθδγβ ἴο Ὀ6 “τολαΐ, 7οὸγ (6 

Βᾶγνθ ποῖ γϑί ἀοπθ νυ ἢ {Π6 5.) 6 οι) 1 Τη 1Π6 ΡγθυοὰΒ βϑοίίοη τ γ8 

ΒᾶΥΘ πρῶτον μέν, ἀπ γγο ἃ ΠΟΥ ΠδίΌΤΑ]ν οχρδοῖ εἶτα δέ, θὰΐ τη 6 

ΡΙαοθ οὐ (18 1αϑί 15 ΒΡ! Θὰ Ὁ. 16 τοτθ δηἰπιαῖθα ἀπ ἱπιργθββίνθ 
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" γαρ.--τῦςτις δαπανηρὸς ὦν, κι τ. Δ. “Η6 ΨἘο, θείης οχίγανασαηῖ 
ἐπ ιἷβ ὀχρεπάϊξυτοβ, "85 ποῖ βυδηοϊθηΐ ΓΘΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ἢΐβ οὐνῃ ([0 βὺρ- 
ΡΥ ἴποβο δχροπάϊϊυτεβ)." Βεοίοτγθ ὅςτις ΒΌΡΡΙΥ ἐκεῖνος, γν μίοἢ θ6- 
ΘΟΠΙ65 ἃ ποιηϊπαίνο αὐβοϊαΐθ, [15 ρ'ασθ ὑὈδίηρ βυρρ! θὰ ὈΥ οὗτος, ἴὰτ- 

ἴπ6Ὶ ὁπ ἴῃ {Π6 βεπίθποο.---τῶν πλησίον δεῖται. “ΝΘ Πἰβ ποὶρὲ- 

ὈΟΓΒ᾽ αἷά." ΤΙ ΈΘΥΑΙΥ, “Ἢ ποϑὰβ {Π|056 ἰΠπαΐ ΔΛΘ ΠΘΔΓ,᾽ ἑ. ε.7) Ϊ8 ποῖρῃ- 

θΟΙΒ. ΞΒΌΡΡΙΥ ὄντων.---οὐ δοκεῖ σοι καὶ οὗτος, κ. τ. 3. “Ὧο685 ποῖ 

1818 ὁΠ6 8150 ἄρρθᾶγ ἰο γοῦ ἴο Ὀ6 ἃ ἰΓΟῸ Ὀ]ΘΒΟ ΠῚ 6 {τι θη 7᾽"--ἀφεκτέον. 

ΒΌΡΡΙΥ ἡμῖν ἐστίν. 

ᾧ 3. 

χρηματίζεσθαι. “ΤῸ Τηᾶκθ ΤΌΠΟΥ." Μοτζὸ ᾿ἰ ΟΥΑΙ Υ, “το δητγί 

εἡπιβοῖγ.".--- δυςξύμδολός ἐστι. “15 ματὰ ἰο πᾶν ἀδαϊίησβ νυ ἢ.᾽ 

Οοιηρατο {86 Θχρ πδίίοη οἵ ϑίωγΖ, ες. Χεη., 5. συ. “1π γναειὶα ζαεῖ- 

ἐπάϊε, ἵπι ἀπιϊεϊεία, ἄκο., δε ἀἰβιείϊετι ὑγδεης.".--- ἀποδιδόναι δὲ οὐ βούλε- 

ται; ΛΙῸΥ {ΠπΠ686 νγογὰβ ννῸ τηυδβὲ τη ΘΠἾΔΠΥ ΒΌΡΡΙΥ, ἱπουσὶὴ ποΐ {γᾶπ8- 

αἴο, οὐ δοκεῖ σοι καὶ οὗτος χαλεπὸς φίλος εἶναι ;---ἰκείνου. ““ΤΊδῃ 

{ναι οἰ ΟΥ,᾿ {ἱ. ε., τπδη 16 ὁη6 τηοπίϊοποά ἴῃ {Π|6 Ῥχγουϊουβ βϑοίίοη. 

ὁ 4. 

τί δέ; «Βυϊ τῖρδὲ 1" Ἐρυϊναϊοηί, ἴῃ [ὰσξ, ἴο “ 51} Τἀτίμ τ." ΤῈ 

σοπηδίπδιίοηβ τί γάρ ἀπὰ τί δέ οἴη ξυσσοοα ὁδοὶ οἴπου ἰπ οοπίϊπυδ- 
είοη οἵα ἀΐϊδβοουγβο, δηὰ ἀδηοίο ἐγαπβί το. --- μηδὲ πρὸς ἕν ἄλλο, κ. τ. Δ. 

ἘΟδΒ ποῖ ὄνοπ ἀΠἤοτά Ἰοίβυτγο ὑπίο ΗΠ Β6ΙΓ ΤΟΥ ΔΗΥ͂ ὁη6 {πΐηρ 6156.᾽" 
Οὔβοτνο {πῆΐ μηδὲ ἔν ἀλλο 18 τῆοτο οτηρ δίϊο {πᾶπ μηδὲν ἄλλο ννουϊὰ 

μᾶνϑ θ66Ώ.---κερδανεῖ. “58,811 Ὀ6 ἃ ψδί που," ἱ. ε., ΠΟΡ6Β ἴο χαΐπ βοιηδ- 
της. Υὸ πᾶνο {πὸ ἱπάϊσαιίνο πότο ἰῃ δὴ ἱπάϊγοος ἱπίογγοραιίοη, 
νλοτο πὶ Τ,δεπ 1Π6 Βυδ᾽ αποιῖνο ννουἹά θ6 δπηρίογοά. ΤῊ [8 οὐν 

ἴο τὸ ἰάδα οἵ βοπηδι μη ΔΟΙΌΔΙΥ οχί βίη 85. ἐπηρ! δὰ ἰπ κερδανεῖ. 

σοχηραᾶτο Δαμλία, ὁ 07, 3.---στασιώδης. "" ΟἸΔΥΓΟΙΒΟΙΏ6.᾽".-- παρέχειν. 

“ΤῸ ταΐδο υὑρ.᾿"--τούτων τῶν κακῶν. “ΟΥ̓ΙΠΒ65Βο οΥἱ]} φυλ] 6 8.".- 
ἀνέχεται. "“ Ἑπάυγοθ ἰ1.".-- φίλον ποιεῖσθαι. “ΤῸ τῆᾶκο ἃ {τἰσηὰ υηΐο 
ΘΌγβοῖνο." Οὔπεγνο {6 τοῦ οὐ 16 τί ἀ]6. 

4 δ. 

οἶμαι μέν, κι τ. Δ. “(Ηἰμ}), 1 (ίηκ ἱπάδοά, ννο, ἀΐγθοῦ! Υ σοηίγαι ν 
(ο 15," ἄσ. Οὔϑετγνο {πῸ ἴοτοο οἵ μέν πότ, “1 τυΐπκ ἐνάεεά,"" δας 

ἴξ πᾶν ὕο οὐμαγυνίδο.---ἐγκρατὴς μέν ἐστι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν. 

“1 τοδδίοτ ον οσ {π6 μ᾽οδδῦτγοβ (δηΐογοά) τγουρῖν {π|Ὸ ἀρόποΥ οὐ 6 
δοῦν," ἰ. ε., ΟΥ̓ΟΤ 811 δογρόγοδὶ ψται Ποδιί 8. -- εὔοραος. “768ι," 
ἔλίσγαι!ν, " ἃ ρογβο δὐδπουνίης 10 Νεΐν οὐτ." υδηκο ἰηροη ον 
σοπήσοίυτγου εὔοργος, “ φοοὰ ἰοτηρογοῦ," “ὍΔ ΒῪ τὸ ὈῸ ἀρροῦποά ". θὺῖ 



2502 ΝΌΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ [1--ΟΗΑΡΤ ΕΒ ΥὙἹ- 

85 ΚΟΠΠΟΥ ΤΟΊ 5, εὔορκος 15 568 ἴῃ Ορροβίτοη ἴο {Π6 Οἰατδοίθυ ο΄ 

{16 νυ ου τηΔῃ, ᾧ 4, 0, ἴῃ ΠῚ5 ΘασΘΥΠΘΒΞ5 ΓῸΥ σαΐη, Θᾶγ65 ΠΕΙ ΠΟΥ 

ΤΟΥ Ἰβίϊ 06. ΠΟΙ [ῸΥ Πἰβ οουθηδηΐβ, ἀμ ΨΟ, ἴῃ ᾧ 19, 15 δ ]]6α ἄπιστος. 

---καὶ φιλόνεικος πρὸς τὸ μή, κ. τ. Δ. ““ΑΠπᾶ 6ΘΙΏΠ]ΟῈ5 85 ΤΟραταβ 1Π6 

πού θοὶπρ 6 πΠ4-Παπα ἰῃ ἀοίησ ρσοοά," ἄς. Ὑϑυὺ5 βίῃ γίηρσ “ἴο 

Ὀ6 1ΠΓΘΤΙΟΥ, ἢ ΟΥ̓“ ἴο [41],᾽) ἅτθ οοηβίσιθα νυ] ἃ ραυίοῖρθ. (αΐξιλῖα, 

ὁ ὅ54, ς.)--τοῖς χρωμένοις. ““ πίο 1πΠο56 ἼΟ ΤηᾶΚ6 086 οὗ μίτη,᾽} 

. 6.. ηΐο {Π056 {ΠῚ 6 Π45 γῆὴ0 δυ81} ἔῃ ΘΙΏ5ΘΙγ 65 οὗ Πἰβ ΞΘΥΥ Ο6Β. 

δ᾽ 0, 1. 

οὐ τοῖς λόγοις αὐτῶν τεκμαιρόμενοι. ““Νοί ἀγαννίηρσ 8ΔΠ ᾿ΠΙΈΓΘΠΟΘ 

ἔγοτη {Π6 1 ννογᾶβ.᾽ ΤὴΘ ἀαίνο 15 αβϑᾶ νἹΠ Βοὴθ γϑυῦβ, νυ νν ἈΪΟ ἢ, 

1π1,αἴϊη, ΠῸ ᾿πβίγατηθηΐ ΟΥ̓́ΤΠΘΔΠ5 15 5Βἰσηϊῆθα. ΤῊΘ νϑτῦ τεκμαίρο- 

μαι 5 ΒΟΙηΘΕΠη65 σοπβίγιθα ν]Π ἀπό, ΟΥ ἐκ ἀπά ἃ σοῃϊῖνθ. Οοτα- 

ΡᾶγΘ αϊεμϊα, ὁ 390.---εἰργασμένον. “Τὸ Πᾶνα τηδᾶθ.᾽ ΓΤ ΓΘΙΆΙΙΥ, 

“85 μανίηρ τηδᾶ6."--- τούτῳ πιστεύομεν. ““1η {Π15 0Π6 Ὑ7Ὑ6 ΡΙᾶς6 σοη- 

Πάθπορ." Ὑ8 Πᾶγϑ Π6ῖθ ἃ Κἰπᾶ οἵὗἉ αἰϊγδοίίοη, ῸΥ τοῦτον πιστεύομεν 

ποιήσειν.---καὶ ἄνδρα δὴ λέγεις, κ. τ. Δ. “Απᾶ Ἃο γοὰ τηθδη, ἴΠ6Πη, 

Βαϊ Π6, {πᾶΐ ἃ τΙῆδη ὙΠῸ 15 566 η Ὀθποῆϊζιησ Πἰβ ΤΟΥΤΊΘΥ ἔτη 5, 15 

τηδηϊοϑέ 85 ἰπἰθηαίησ ἴο 56Υγ 6 Πἰβ ΒΒ αι θηΐ ΟΠ65 1 1. 6.) ἰμαΐ 1ῃ8 

Τλδῃ ὙΠΟ ἢὰ5 ΟΡΘΗΪΥ Ὀαποῆϊθα ἢΐ5 ργθυίοιβ ΤΠ Θ ἢἀ5. ὙΥ1}1 ΟἸΘΑΤΙΥ 6 

ἱπο]]πη6 ἃ 8150 ἰο 5Βθύῖνβ ᾿ἰβ Γαϊασο {το πᾶβ. ΜδηΥ νϑυῦβ, πα γΘ θ Δ] 

ΘΧΡυ ββίοηβ, ἡ ΠΟ. 816 τπι564 ᾿ἸΡΘΥΒΟΠΑΆΙΠΥ ἴῃ ΟἾΠΘΙ Ἰαησιᾶσθβ, ΡᾶΓ- 

{ἰσα ]Υ]ν ἰῃ 1Π6 σοπδίγαοίίοη οὗ 1Π6 δοουβαίνο ἢ [16 ᾿πῆηϊνο, 

ἴῃ ΟὙθοκ ὑβιδ}}ν ἰακα 1Π6 Ομ οΓ ννοσὰ οἵ [μ6 ζὉ]οννῖησ Ρτοροβιτοι 

8ἃ5 ἃ 50)]6οῖ. ΤΠὴΘ Θχρυοββϑίοηβ δῆλόν ἐστι, “ἰῷ 15. ΟἸΘΆΥ ;᾽ δίκαιόν 

ἐστι, ““1ἰ 15 τὶ σι ΐ,᾽ ἄο., ἅγ6 τηοβί ἸΒΌΔΙΠΥ (Ππ15 οοπβίσυθα. (Μαξίλια, 

ὁ 297.)---καὶ γὰρ ἵπποις, κ- τ. Δ. “1 ἃο, ΤΟΡΙ6α Βοογαΐθβ, ΤῸ γΒΌτα, 

ΒΟΘΥ͂ΘΙ] 5686 υϑίησ ΘΥ̓́ΘΠ ΤΟΥΙΏΘΥ ΠΟΙΒΟΒ Ὑ06]]1,1 {Π]η]ς {παΐ {15 ΟὴΘ 

1.565 ΟἾΠΟΙΒ 4150 Ὑ76]]. Οὔβουνθ παΐ γάρ 15 ΠΘΤΘ 6]]Π]ρί16 8], τοίθυσῖπε 
ἴο λέγω, ΟΥ Βοιηρί ΐηρ Θαιϊνα]οπὶ πηἀουβιοοα, νγ 16 καί, οἡ ἴΠ|6 ΟἸΠΘΥ 

μαπά, 15 ἴο Ὀ6 οοηβίγασᾳ ἢ ἵπποις. ΤΉΘΙΘ 18 ΠῸ ΠΘΘΩ, ΤΠΟΙΘΟΥ͂ΘΥ, 

85 1ῃ6 οοπίοχί ῥ᾽] Αἰ ΠΥ 5ΠΟΥΥΒ, οὐ οὔὐσγ τοαάϊηρ χρήσεσθαι ἰπβιοαᾷ οἵ 

χρῆσθαι, νι Ὑ ΑΙΟΚΘΠΔΘΥ. 

ὁ 8. 

εἶεν. “611, θ6 1 80, Αἰΐο ΤΟΥ εἴησαν, Ὀὰΐ υβρᾶ δάγνεουθ δ} ν 

85 ἃ ΤΟΥ ΡΑΥΓΪΟΪΘ οὗἁὨ γα ηβι τ] 0 η.--- ἔφη. “ Βαϊα ΟΥ̓ ΟΒΌ]5.᾽" ---πρῶτον 

μέν, ἔφη, κι τ. Δ. “Ἰη {Π6 ἢγδβὲ μίασθ, τορ] θὰ ϑοογαΐθβ, ννὸ τηιβὲ 

Ιοοῖκ ἴο 1Π6 οπιθη5Β ἔγοπι {Π6 σοᾶβ, ΘΠ συ," ἄς. Τα ουαΙν, “ἴὸ 106 

τηϊησ8 ΠΌπι 1η6 ροίβ." ---ἶν ἂν ἡμῖν τε δοκῇ, κι τ. Δ. (Αϑ Σιβοτᾷβ 

Πἶπὶ ὙνΒΟΠὶ ἰΐξ ΠΙΔΥ͂ ἀρρΘαΥ σοοᾶὰ ἀηΐο τι5 (10 πιᾶκ ΟἿἿΤ ΠῚΡΗ- πὸ 



ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ [1.--οΟΗΑΡΤῈἙ ΥἹ. οδ3 

(6 πιακίηρσ νυνθοπι ΟΌΥ {π|6η 4) {Π|6 σοὰβ ΤηΔΥ ποῖ Ορροβθ,᾿᾽ ἡ. ε., ὉΥ͂ 

βοηάϊηρ υπίρνογαῦϊθ ομμθηβ. 'ΤῈΘ [Ὁ]] ΤΌττὰ οὗ Θχργθββίοῃ Ὑ}}}]} θῸ ἃ8 

Τοϊϊοννβ : ὃν φίλο» ποιεῖσθαι ἂν ἡμῖν τε δοκῇ, καὶ ὃν φίλον ποιεῖσθαι οἱ 

ϑεοὶ μὴ ἐναντιῶνται. Ἀ 

49,10. 

μὰ Δῖ᾽, ἔφη, οὐ κατὰ πόδας. ““ΑΒΒΌΓΘΑΪΥ, τορ]οὰ ϑοοτγαίθβ, ποὶ ὈΥ͂ 
ἐγαοκίηρ εἷ8 Γοοἰβίο ρ5." Τῇθ δχργοββίοῃ κατὰ πόδας 15 τοπάθγϑὰ ὈΥ͂ 
Ἡετῦδί, “ νεϊοοίέαίε Ῥεάκιτι,᾽" “ εἰιτσιι." ΤΏΪΒ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, 18 ΘΙΤΟΠΘΟΌΒ, 

αἰιπουρὰ τοϊαϊποὰ ἰη Πιάοι᾽ Β οἀϊοη. ΤῊ {τὰ ἰάθᾶ 15 Ὀθ ΟΥ σίνθη 
ἦπ 6 νογβίοῃ οἵ 1ουποϊανὶιβ, “ ἐποίσέετιο τεσσ τὶς εὐ." Οοι- 

Ῥᾶζο ἰἰϊ.,11, 8, δηὰ 1ιίνν, χχυ!., 2: “Ματεείζιια.. .. υεσεϊσιὶα ἐποίεε 

δεχωΐ." (Καλπετ, αὐ ἰος.)---οἱ ἐχθροί. ΤῊ 58 Π16 ΠΟΓΘ 85 οἱ πολέμιοι. 
ΤΌ 5ίποὶ ἀϊδιϊποιίοη 8, ἰπδὲ ἐχθρός τηρᾶπβ ἃ ρτίναίθ θπϑίων, θυ πὸ- 
λέμιος ἃ Ῥυθ]ο δηδιηῦ, ἴῃ ἅπηβ. ὙΤΏΘΤΘ ἰ8 1η6 58π|6 ἀἰπθσγθποθ ἴῃ 

1μαεἴη δοίννθοθη ἐπέπεσε δηὰ λοσίίσ.--τ- ἄκοντα γὰρ φίλον, κι τ. Δ. “ΤΟΥ 
ἴο Βείχο ἃ {τη ἀραίηβι 8 ἱποὶ ἐπαίίοη 18 ἸΤΟῸ Ὀ]ΘΒΟΙΊΘ." --ταῦτα πάσ 

χοντες. “Οη δοίης ἰγοδίθα ἴῃ {{|8 ννᾶν." --φίλοι δὲ πῶς. “(7168), 

δυϊ πονν ἀο {ΠΟῪ Ὀδοοτηθ {τίθπὰβ 1" ΘΌΡΡΙΥ γίγνονται. --- ἑπῳδάς. 
“ Ἰποδηίϊδιίοπβ,᾽" ἱ. ε., Ομ ΔΙΤηΒ ἴῃ ὙΟΓΒΘ.---ἐπῴδοντες. “ Ομδηιίηρ."-π 
φίλτρα. “1οΥΘ6-5ρ6}15."} ὙΠΟ ἰάδα ἱπίοηάοά ἰο 6 οοηνογοὰ ὈΥΐ 1.0 

ψμοῖο ρϑβδδρο ἀονν ἰο, ἀπά ἱποϊυάϊηρ ᾧ 14, 8. Βίυρ}ν {18 : [[ γοὰ 

νείδι ΔῺΥ ὁη0 ἰ0 ὕὈδοοπ)6 ὙΟΌΓ {τί πά, ἢγβέ βθονν διἐδοιτηθης το Ηΐτη 
ἴῃ ννογόβ, ἀπά {πδη ἰηάίοδίο 106 βᾶτηθ αἷβδὸ ὈΥ ἀθοάβ. 

411]. 

ἃ μέν. ὙΥΝΝ (μία οοιτεδροιὰθ ἄλλας δέ τινας, ὁ 13.--- ἠκούσας 
Ὁμήρου. “ΓὙΟἴἷ΄οὰ πᾶν πδαγά ἔγοπι Ηοπιοτ." ΤῊ ΡοθτηδΒ οἵὁ ΗΟΙΠΟΥ 
ΟΙΟ δοουδίοιηοά ἰὼ ὑθ τοοϊϊοὰ ; σηοθ 1π6 οπηρίοντηοηξ ἤτΘ οἵ 
ἤκουσας. Τίο μαββδδῆρο τοίοσγοὰ ἴὸ ὀσσυγβ ἰη Οὐ,, χίΐ., 184. --τοιάδε 

τις. “15 βοῖηδ βυσἢ ἃ ΟΠ0 885 {{|5."} Χοπορθοη Βοοπὶβ ο πᾶν οἰϊοὰ 

{νο νόγβο {δι (ΟἸονν5 ἴγοπὰ ΤΠΘΙΟΥΥ, ΑἸΙ {πὸ Κπονν οορίο5 οὗ 
Ἡοτοοῦ μᾶνο Δεῦρ' ἀγ' ἰών ἱπδιοδὰ οἱ δεῦρ' ὧγε δή. Ἡσηοο {μ6 ἴτοο 
οἵ τοιάδε τις.---ταύτην οὖν, ἔφη, τὴν ἑπῳδήν, κι τι Δ. “ Ὠά ε᾿ὸ Βίτοηπ, 

μοη, Ο βοοστγαίδι, καί πο, Ὁν οσππηκίηε {πΐα βάτο οαττη ὑπίο 180 

γοοὶ οἵ τῆδῃ αἷδο, ἀοίδίη {οτὴ βὸ οὐδοίθδν, (δὲ τὸ οὔσο ονδπηοὰ 
βόνογ ὀσρατίοὐ ἴγοίὴ εἰσ 1" -τ-οὔκ - ἀλλά. ΤΏ ἰπ 4}} 16 Μ58,, 

ΘΟΘΙΓΆΓΥ 10 {πο τοΐο οὐ {δ γταπιτηδτγίαπ, νυ ον δᾶγβ, {ππὶ σὺ δἱ 10 
δηὰ οἵ ἃ πεπίσποο ὁοοα ποὶ ἰὩΚὸ κα, νυ ποῖον (οἰοννοά ὈῪ ἃ γονοἹ ΟΥὉ 

συρδοηδηῖ, ΜΔῺΥ οἰπιϊαγ ἰρδίδησοι ΟΟΟΌΥ, ΘΑΌΔΙΥ δυρροπίοά Ὁγ 
ΜΒ. αυτινοτίγ, δα, (ον σχατηρίο, ὁ 13, ὁ 36, δηδ ἰοκνο σοΠοοίοά Ὁγ 1)οὸτ» 

ποπιδπη, αὐ ϑ'γηιρ., ἢ 168Ά, κεφ. [Ι͂ἢ δὶ {πδὸ σῆπονψ μοι ἄρρδγν τω 



οδ4 ΝΟΤΕΒΞ ΤῸ ΒΟΟΚ 11.--ΟΗ ΑΡΊΕΚ ΓΥἹἱ- 

θ6 ἃ τρί ἃ ὑγαῃβι το. ἔτοτη Οη6 ΟἸά.56 ἴο [Π6 ΟἾΠΘΥ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ὑνμθ ἢ 

{π6 βϑοοπᾶ οἴδαιιβ Ὀθρίη5, 8ἃ5 ἴῃ [η6 φργϑβθηΐ ἰπβίαποθ, νυ ἀλλά. 

(Καλπον, αα ἴοο.})---τοῖς ἐπ’ ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις. ““Τὸ [Π056 (ΟΠΪΥ͂ 

ὙΠῸ ὙΓΈ͵Θ ΔΙη  [ο.15 ΔΙΟΥ νἰσίαθ,᾽ ἢ. 6., ὙΠΟ ὙΓΘΙΘ ΘΑΘΘΥ 'π [ῃ8 ΡῈ 

«δ οὗ νἱτίαθ. 

ὁ 12, 1. 

σχεδόν τι λέγεις, κ΄ τ. Δ. ““Ὑοὰ 5661Ὰ ἴο 54Υ͂ ΠΟΑΠΥ͂ (45 10]10078), 

{μαΐ νγ οὐρῆϊΐ ἴο 1.156, ἃ5 ΟΠΔΥΤῚΒ ππίο ΘΔ 0, ΒΟ, ΘΧΡΥΙΘΒΒΊΟΠΒ, 88 

0Π6, οη Πρδγίηρ Ὠίτη {παΐ ΡγαΪβ565, γ7}}1 ποῖ {π|πκ {παᾶΐ Π6 αἰΐρυβ ἰδ ρἢ- 

1ης αἵ ϊπὶ 411 {Π6 Ῥ116,᾿᾽ ὁ. 6., 1πΠαὐ γα οὐρηΐῦ ἐο 1156, ἃ5 σΠΆΤΤΩΒ ἴο 

ΘΔΟΝ, ΒΌΘΙ Ργαΐβθβ, ἃ5 {ῃαΐ ΘΠ ΟΠ6. ΠΘΑΥΒ ἴΠΘΙη Π6 Ὑ}1] ποῖ {πη κ 

Βἰτη561 τηοοκο.---οὕτω μὲν γάρ. ὙΤΠαΐ 15, 1 ΒὨ6 1πουρῇϊς μ6 Ὑγ6.Θ 
ΤΙ Ο.]64.---τὸν εἰδότα. ““ΤῊΘ οη6 {παῖ νγὰβ σοηβοίοι5.᾽) --- λέγων. 

«Ἐγ [6]Ππρ’ ΗΪπ.᾽" --οὔκ - ἀλλ᾽ ἤκουσα. ΟὈΙΏΡΆΙΘ ποΐθ οη οὔκ - ἀλλά, 

δ 11.--ἤκουσα μέν. “1, ΤῸΓ ΤΥ Ρϑτί, μᾶνθ μθασά." Οθβϑῦνθ [Π6 

ἴΌΤΟΘ οὗἉ μέν, ἀπ ΘσΟΙΏΡΑΙΘ ποίθ οη οἶμαι μέν, ᾧ δ.---ἐπίσταιτο. 'ΤῊΘ 

ορίαΐϊνθ, 85 ΚΌΠΟΥ ΤΘΙΊΑΥΚ5, 15 ΔΡΕῪΥ ΘΙ ΡΙοΥ θα ἤΘτΘ, θθοαιβ6 1Π6 

ΥΘΙΌΤΘΠΟΘ 15 ἴο βοιηθίῃίηρσ ὑνῃ]οἢ ϑοογαΐθβ μα Ὠθαγὰ ἔγομη οἴ 5, 

Ραυΐ ἀϊᾶ ποῖ Κπονν οὗ Πἰτηβο!, πα ἢ ΠΟΘ ΒΟΥΠΟΙΠΔ ΠῚ ΤηΔΚ65 ἴΠ6 οΟἸαυ 56 

Θααϊνα]θηΐ ἰο ἤκουσα λεγόντων, ὅτι Περικλῆς ἐπίσταιτο.---ἐποίει. ΟὉ- 

ΒΘΙΥΘ {Π6 βΒυδάθη οἤδησθ ἴο {Π6 ᾿πα]οαίϊνο, οοοαβὶ πη ΒΥ ἴΠ6 ἐτᾶπ- 

βίο ἤτότα [Π6 ογαίϊο οὐϊίψια ἴο {π6 τεοία, {παΐ 15, “ΤΌΤ [Π6 ἱπαϊγοοΐ 

ΠδΙΤαίοη. ἕο {Π6 ἀἰϊτοοί.---περιάψας τι ἀγαθὸν αὐτῇ. “ΒΥ Βαγΐηρ δἵ- 
ταοῃθα βοῖηθ δἀναηΐδρο ἴο 1{.᾽ 

ὁ 14. 

εἰ μέλλοιμεν. «1 78 Βῃο0]4 θ6 δρουΐ." ΟΠ ΘΙ άΟΥ, Γ]ουνηρ {Π6 
σοπ]θοίαγα οὗ Ηδοϊπαοτῇ, γθαβ εἰ μέλλομεν, “1 γ)ἷ8δ ἅτ δϑουΐ," ἱπ|- 

ΡΙγίηρσ οσοτίαϊηΐν ἢ θαΐ [Π6 ορίαςν 15 ῬΥΘίθυ θ]6, ἃ5 ᾿θανὶηρ ἴἃ ἀπᾶθ- 

οἰάρα νυ μϑίμθυ 1Π6 {Ππὶηρ 185 δθοὺΐ ἴο ἴα κθ Ρ]δθθ Οὐ ποί.----λέγειν τὰ 

καὶ πράττειν. ““ ΒοΙἢ ἴῃ 5Βρθακίηρ δηᾶ ἴῃ δοίϊησ." Ἡδυθβί σοηβι 46 Υ5 

λέγειν ἴο ΥΘΙΌΥ ἴο 1Π6 ΟΥ̓ΔΙΟΥΟΔΙ ΡΟνγΘΥΒ οἵ ῬΘυΟΙθ5, ἃηἃ πράττειν ἴο 

{π6 Πα τίου ἀθοαβ οὗ ΠΟΤ Ἰβίοοϊθβ ; θαΐ οί βία θβυηθη Ὑγ6 716 ΤΘ- 

ΤΩΔΥΚΆΌ]6 ΤῸΥ [Π656 48}1{165 πηϊ6 4. Ξοογαΐθβ δα ΙΓ δαν σοι ρατοᾶ 

[Π6 οταΐοτυ οὐ Ῥϑυΐοϊθβ νυν {Π6 τηπβίο οὗ 1η6 ΞΊ ΓΘ Π5, ἴο 5ΠΟΥ 16 

ΡΟΥΡΘΙ οὗ Ἰδπστιασθ; Π6 ΠΟΥ ἰηϊ Το 668, ἴῃ {Π6 ΘΧΡΙΟΙΒ. οἵ "ΠΘτη 5- 
ἰο00165 (πράττειν), ἃπᾷ ἴῃ Ηἷ5 δάμη ]ΓΆ 016 ΘΟΙΙΠ56]5 ΤῸΥ {Π|6 βίαΐθ (λέγειν), 

{π6 οἤδοι οὐ θοίι ἰπ σαϊηϊηρ αἴδοίίοη. (Καληεν, αὐ ἰοο. ΨΥ εεῖεν, 

αα ἰοο.)---σὺ δ' ᾧου. ““Δπᾶ αἰὰᾷ γοι {πϊηκ.᾿---οὶόν τ᾽ εἶναι. ““ΤΗδΣϊ 

ἰδ νγὰ8 ΡῬΟβ510168.᾽ 



ΝΟΥΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΙΚ [1.-  ΌΠΑΡΤΕΕΒ νυ. ΡΗῊΗ 

6 1δ, 16. 

ἑώρων γάρ, κ. τ. 3. “(768), ἴ0Υ1 5ανν, βαϊὰ Οὐ υ] 5, θο(ἢ νγουίἢ- 
1685 τἰιδιοτγίοἰδπβ ἴο 6 {τἰδπὰβ ἀπο ὙΡΟυ ΠΥ ΡΟ ]Ϊς Βρθάκουβ." Οὗ- 
Βουνθ 16 οἰ ρεῖς8] φτηρ]ουτηθηὶ οἵ γάρ, ἀπ ΒΌΡΡΙΥ 16 5Βἰπηρ]6 ρᾶτγ- 

τίοϊο οἵ αῇηγπιδίίοη, ναΐ, ΟΥ̓ 1:6 ΤᾺ] τ ἑοτπὶ οὗ Ἔχργοββίοη, ᾧμην οἷόν 

τε εἶναι.---πάνυ στρατηγικοῖς ἀνδράσιν ἑταίρους. “" ΟΟἸηρδηΐοπβ ὑπίο 
τῆδῃ δαπη γα] Υ 5ΚΙΠΘὰ ἴῃ τη ΠΠἈΤΥ ἰδοιῖς58.᾽" --- περὶ οὐ διαλεγόμεθα: 
“ΑΒ τοραγὰβ {πῸ ροὶπέ δϑουΐ νυ πο ὙγῸ ἀγὸ ἀϊβοουγβίη σ᾽" ϑοογαΐοβ 
τ β!65 ἴο τγη αἰξοηίίοη ἴο {Π6 οΟτ σὶπ8] βιθ)θοὶ οἵ ἱπνθβεϊ σαι. 

ἀνωφελεῖς ὄντες. -““ΤΠουρὶ 0561655 {ΠπΘΙΏΒΟΙγ 65." ---ἀλλ᾽ εἰ. “Βαϊ 
Βἷπορ.""---πἐκεῖνο ἤδη μέλει μοι, κι τ. Δ. “Τὶ 5 ποὺ ἃ βυῦ)]θοὶ οὗ 
σοποόγῃ ὑπίο τη6, ΠΘΊΠΟΥ ἰδ 18 ΡΟΒΒΙΌ]6 ΤῸΓ ἃ τηϑη νΠῸ 85 ὈΘΟΟΤηδ 

Βοπογαῦϊθ απ νον Ηἰ πη 5 ΙΓ, ΘΑ ΒῚΪν ἴὸ ὕὉ6 ἃ {τἰοπὰ,᾿ ἄς. Οπ ἴπ6 

ἴοτοο οἵ ἐξ ἑτοίμου, νΥ Ποῖ ΔΏΒΎΨΟΥΒ ἴο {6 1,δεΐη γαείίε, οΘοηβοῖς Ῥίρετ, 

Ρ. 91. 

ὁ 17, 18. 
ὃ ταράττει σε. ΞΘΌΡΡΙΥ τοῦτό ἐστιν. ΤῊΘ οοτητηοη οαϊοπβ πᾶν 

ἦ ταράττει σε. Το τοδάϊησ τυ λΐοῖι τὸ πᾶν σίνϑη 8 ἐμαὶ οἵ Βοτπο- 
τηδηη, ΚἋΝ ΠΟΙ, ἀπὰ οἴπουβ, απ ὰ τοβίβ οα σοοὰ Μϑ. δι πουΥ. καὶ 
χαλεπώτερον χρωμένους, κι τ. Δ. “Απὰ δοιίηρ νυν ΤΟΤΘ ΠΑ Π6ΒΒ5 

ἰονγατά οὴ6 ἀποίθου {πὴ ἰοναγὰ {8.6 τυ τ }}}] 685. οἵ τηθη." [τ 1- 
ΔΠΥ, “ δίηρ 9Π6 ὉΠΟΙΠΘΥ Ὑν ἢ ΠΊΟΓΘ ΠΔΓΒΉΠ655 δὴ ἴπ|6 ὑγοσ ἢ} 658 
οἵ πιο." ϑυρρὶν ἀλλήλοις αἴἴλον χρωμένους, ἀπιὰ ΟΌΒΘΟΓΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΤ, 

ὅμδι τῶν μηδενὸς ἀξίων ἀνθρώπων ἰΒ ἃ σοηοίδο ΤὌγτη οἵ Θχργοββίοῃ [ῸΓ 
ἢ τοῖς μηδενὸς ἀξίοις ἀνθρώπων .---ἀλλὰ καὶ πόλεις αἱ, κι τ. Δ. “Βυϊ 

οἰεἶδ 8 αἰβο, υυμιίον, δ μβουρσὶι Ὀοτὴ μανίηρ 116 μἰσινοδὲ σοησθγη ΤῸ 1 [16 

τὐΐηρθ (δὶ ἀτὸ Ὀδοοτηίηρ," ἄς. Οὔβογνθ 1π|6 (Ὅσο οὔ (6 ἀγίοὶθ 
ὍΠΟΥ πόλεις. δ πᾶν ψίνϑη ἰῃ ἐπιμελόμεναι ἴ:6 τοδάϊπρ οὗὨ ΤΟῸΓΣ 

ΜΒ55. Τίνο σοπησηοη οὐϊιίοηβ πᾶν ἐπιμελούμεναι. Οοτηρᾶτο Καλ- 
πεν, αὐ 1, 2, 232, αηὰ τυ Ὠΐπι 1 εελ, Αὐδεπά. τὸ δΒιμίπιαη, τ. θν., 

ἵν, Ρ. 242..--ἥκιστα προζιέμεναι. “Τοϊοταιίηςς ἰοδδί.""--- πολεμικῶς 

ἔχουσι. “ΑΘ ΒοδΉ οἷν ἀϊδροδοά." Αἀνοτὺβ ἃτὸ οἴθη μὺυΐ νυ ἢ 16 

γοτὺ ἔχειν ἰπ {20 ΒδΠη6 086 85 1056 δ )δοιίίνοβ οογγοβροπάίης 10 

ἔνοδο δάνοτυϑ ννουά ὕο ὑγεία τὸ νοτὺ εἶναι. ΕῸΤ πολεμικῶς Ἐτποδίί 
ουἹά τοδὰ πολεμιῶς. Τῆνο βιίσίοι ἀϊδεϊποιίοι Ὀοίννθθη 1Π|6 ἔννὸ ΤΌΥπΒ 

τ σοτίαί εἰν ἴῃ ἔάνοῦ οὐ (π6 οδηρο, αἰτπουρσὶν ρΓΟΌΔΌΙΥ {ἢν ὁπ ἰβ υδοὰ 
ὕότο ἰπ ἐμ δόῆδο οὔ οὐογ, ΤΉ τη πολεμικῶς ἰ5 υδοά ἰῃ ῥγαίϑο, 

ἀπά ἰκ οηυϊναίδηϊ δι γίσαν 10 “ δε  έεοσε," “ Ποτείεν ᾿" ὙΥοΤΘαΒ πόλει" 

ὥς ἰν υκοά ἱπ ὀϊκργαίδβο, “" λον μετ." 



9250 ΝΟΤΕΒ ΤΟ ΒΟ(Κ ΠΟ ΟΗΑΡΤΕΚ ΥὙἹ. 

6 19, 20. 
πάνυ ἀθύμως ἔχω. “1 ἅτὴ ΔΙἰορ ΘΙ Π6Υ ἀθβροπάθηϊ."" ΟΟρΡᾶτΘ ποΐθ 

Ὁ πολεμικῶς ἔχουσι, ὁ 18.---οὔτε γὰρ τοὺς πονηρούς, κ. τ. Δ. ἈΠ δπ- 

ΔΟΟΙαΓΠΟΠ, ΤῸΥ ἰπ ὁ 230 ἴΠ6γ6 οπρῃΐ ἴο ΤΌ]]ονν, οὔτ᾽ ἂν τοῖς, ὅζο.---πλε- 

ονέκται. «“Αγναγϊοίοιβ.᾽"-- ἀκρατεῖς. ““Ἰποοπίϊποηί.""--πάντως. ΤῊΘ 

ΘΟΙΏΓΊΟΗ ἰδχί μ85 πάντες.--- πεφυκέναι. ““ΤῸ 6 ὈΥ Π6ῚΓ ΥΘΤΙΥ͂ Παΐαγ6.᾽ 

ἀλλὰ μήν. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΘ 1.» 1, 0.---οὐδ᾽ ἂν τοῖς χρηστοῖς, κ- τ. Δ. ““ΤὨΘ 

δὰ σουἹᾶ ΠΟΥ Υ ΠδιτηΟηἶΖ6 τυ] ἢ [Π6 νου ν ΤΟΥ {τ 6 πάρ." -αἰ δὲ 

δή. “Βαϊ 1 1Πδῃ, (45 γοὰ 5480).᾿ (ΟὈΟΙΏΡΆΤΙΘ ὁ 18.---στασιάζουσί τὸ 

περὶ τοῦ πρωτεύειν. “ΑΥ̓Θ θΟΙΉ αὖ νατίᾶποθ (ἢ ΘΟ ΟἸΠΘΥ) ΤΌΤ 

ῬΓ͵ΙΘ- ΘΙ Π6η06.᾽" --- φθονοῦντες ἑαυτοῖς. ““ἘΤΟΙΏ τηυσΐα8] ΘηνΥ.) --- 

ἐμτοῖξ ὰ φιοιῖς τῷ ἀλλήλους. 'ΤῊΘ τοῆοχῖνθ ἀπ Ὑϑοῖργοοδὶ ῬΤΟΠΟΙΙἢΒ 

816 Οἴΐθῃ υβ64 ΡΓΟΠῚΪΒΟΠΟΙΒΙΥ͂, ΤΩΘΥΘΙΥ͂ ΤΥ [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ναγγίηρσ ἴῃ 6 

Ιδησυασθ. (Καλπευ, ὃ 064, 2, .7.61{.)--τίνες ἔτι. “ὙΠῸ ΔΠΥ͂ ΙΟΠΡΟΥ,᾽ 

τ. 6..) ἼΟ αἴΐου [Π15. 

ὁ 21. 

ἀλλ᾽ ἔχει μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, κ. τ. Δ. ““ΤῊΘΒ5Θ {πίη δ, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, 

ΤΩΥ͂ σοοῦ ΟΥ̓ΓΟΌΌ].5, ΤΡ] θα ϑοογαΐθβ, ἃΥ6 Βοιηθννῃαΐ αἰνουβι πα ἴῃ 

{Π6Ὶ1 Ομαγδοΐοσ,," ἡ. 6., 40 ποῦ 8}1} [Ό]Π}Ονν ΟΠ ἃηᾶ {Π6 5816 τὰ]. Οὐτη- 

ῬΆΤΘ {Π6 οχρίαπαίίοη οἵ Ἐσηθβίϊ : “11 ἰος ρόπεγο χιαάαηι υατιεία8 

ἀορτε]ιεηάϊέιτ." ΤῊΘ ἀαθβίϊοη ΠΘΤΘ ΔΥΪ565 8ἃ5 ἴο σγβαΐ ϑοογαΐθϑ 

ΤΩΘΔΠ5 ὈΥ͂ ταῦτα, ὙΠΘΙΠΘΙ ΠΘ Πδ5 ἴῃ υἱθὺ {Π6 φιλικά ἀηᾶ πολεμικά, 

ΟΥ ὙὙΠΘΙΠΘΥΙ ΒΘ ΤΟΙΘῚ5 ἴο {Π6 αἰΠδσθποθ οχίβίϊησ θίγῃ [Π6 ΤΘΑ]]Υ͂ 

δοοᾶ Διηοπρ τη6η δη {Π6 ργϑίθηαθα]ν 5ὸ. ΤῊΘ Ἰαἰέϑυ 15 ἀπαουΘα 

1Π6 Τηογ6 οοτγθοῖ νίθνν, ἀπ {Π6 Ροϊηΐ νγῃὶοἢ 6 ὙΠ 65 ἴο ΘβίδὈ 58 

15 1115, {πα δἰ Πποὰρἢ αἰ ΠΌΤΘ πο Θ5 δηα αἰ ΒΘ ΠΒΊΟΠΒ ΠΊΔΥ͂ ΔΥΪ56 ΔΙΠΟΠ 5 

186 ΤΘΆ]ΠῪ σοοᾶ, ὈΘοδι56 1Π6 φιλικά 76 ὈΥ͂ {ηΠ6 ὙΘΥῪ σοπδβεϊξαϊϊοη οἵ 

ΟἿΓ Παίΐῃγθ ἱπίθυγηϊηρ] θα υν ἢ πολεμικά, γοῦ ἴπ686 αἰ ΠΌΥΘΠΟΘ5. 816 

ΒΟΟῚ Δ]]αγοᾶ ὈΥ 1πΠ6 ἰπῆπθποθ οἵ οογτθοῦ πὰ νἱἰγί 5. ῬΥΪΠΟΙΡΙ68. 

(1αηρο, αὦ ἰοο.)---τὰ μὲν φιλικά. “« ῬΥΪΠΟΙΡΙ65 οὗ Ιογ6.᾽ --συνεργοῦν- 

τες. “ΒΥ οο-ορογαίϊηρ." ---καὶ τοῦτο συνιέντες, κ- τ. Δ. “Απά, υη- 

ἀογβίαπαϊηρ {Π185, Θηΐθυίαϊη ἃ σταΐθίαὶ Γδο]ησ ἰονγασὰ 9Π6 Δποίῃ 6 Υ,᾽" 

ἃ ε., ἴ66] τηυίαα] σταί π66..----τὰ δὲ πολεμικά. ““Απὰ 8150 ΡΥΪΠΟΙΡΙΘ5 

οἵ ΒοβιΠγ." --ἐναντιοῦντα:. ““ΟΡΡΟΒΘ ΟΠ6 ΔΠΟΙ ΘΙ." ΟΌΒΟΥΥΘ 1:6 

ἴΌγΟΘ. οὗἩ 1ῃ6. τηϊᾺα16.---πολεμικόν. “ΑτΘ ρῥτοἀποίίνθ οὐ ποβί εν." 
ΤΑΓΘΓΆΙΙΥ, “ἀΥ6 ἃ ἸΟΒ6116 ἐπ ησ." ΟΡβοτνθ ἐπαΐ πολεμικόν 15 ἃ ΠΘΌΪΟΥ 

αὐ͵θοίῖνο ποὺ ἃ βυθβίδηξινθ ἴῃ 1Π6 Ῥγθαϊοαΐίθ. Οοιηρᾶτγο ἰἰ,, 3, 

1.---δυομενές. ““Βοροῖβ ΠῚ Μν1}1. --ὀμισητόν. “15 ἀοβουνὶπρ οὗ Πᾶ- 

το. Ὑγῦε Πᾶν [0] ον ΟΠ ΠΟΥ ἴῃ τοπάογιησ (8. ΟὈμΠητηθπία- 

ΤΟΙΒ ΚΘΠΘΙΆΪΥ, Ὀυβ 1058 ΘΟΥΓΘΟΙΥ, ΘΧρΙαὶπ ἰδ ὈΥ ““Ῥτοδαοῖηρ," Οἱ 

“ οϑιβίηρ μαϊγοα ᾿" ᾿ 



, σᾳ-᾿ 
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Ὁ 22. 

διὰ τούτων πάντων διαδυομένη. ““Ἰηβἰπυδίίηρ 1156] Τπτου σι 81] 
(8656 οὐβίδοὶ}β.".-- διὰ τὴν ἀρετήν. ““ΤὭΓΟΌΡΕ Υἱγίᾳ! α.5 ργίποὶρ] 685." 
-πάντων ν ΚΕ ΤῸ θ6 Τηδϑβίουβ ΟΥ̓ΘῚ 8]} {πη ρ5.᾽.---καὶ δύναν- 

ΐ ται πεινῶντες, κι τ. Δ. ““Απά {Π6Υ̓ ἅΓ6 840]6, ὈΥ ἐπάυτίησ ΒΌηΡΟΥ δηὰᾶ 

τηΐγβὲ μαι πεν, ἴο Βιδτο ἰη Τοοα ἀπὰ ἀτὶπκ τυ ποὺϊ οσοαβίοπίπρ ΔΩΥ 

Ραΐη υπίο οἴξιοτβ.᾽" ϑόῖὴθ δά Ἴοῃ5 1658 ΘΟΥΤΘΟΙΥ πᾶν πότου. Οὐπη- 
[ Ρᾶζθ «γεαά. ὡς Αεεεπί., Ρ. 78, εἀ. Βατί. : πότος τὸ συμπόσιον, ποτὸς δὲ 

᾿ τὸ πινόμενον. 

ᾧ 23. 

τοῦ πλεονεκτεῖν. ““ῬΎΟΤΩ ΘΧΟΤοϊβίηρσ ἃ σταβρίηρσ βρί γι." --χρημά- 

τῶν νομίμως κοινωνεῖν. “Τὸ ραγιοἰραΐθ ἴῃ ῬΘΟΌΠΙΔΤΥ πιο γ5 85 ΓᾺΓ 

85 Ἰυβίῖϊσο 8]ΠΠΟννΒ,᾽" ἱ. ε., ᾿Ἰανυ ΠΥ, Ἰυ51}γ. ΚΟΝΠΟΥ, νοτὰ γ μᾶνθ 
[υ]Πονγθὰ, σουτο εν ΘΧΡΙδ1π5 νομίμως ὈΥ δικαίως. Οοπηρᾶτο ἷν., 4, 1. 

ΒοΥΠΟΙΊΔΠΠ 1655 ΘΟΥΤΘΟΙΥ {πίη Κ5, {πὲ Θοοτγαίθβ τηδαηΐ ἴ0 ΟΧΡτΟ 55 

{80 Ἰοπαϊπρ ΟΥ̓ΤΠΟΠΟΥ αἱ 1668] ἱπίοσοβέ, ἱεσιπιὶ τιδιιτὶπ.----τὴν ἔριν οὐ 
μόνον ἀλύπως, κι τ. 2. “Τὸ 5Β6ῖ{16 βίτγθ, ποῖ οὔἱν τυ ποὺΐ αἰνίησ 

Ραΐη, υΐϊ ανϑη νυ ἱτἢ δὐἀναπίαρο ἴο Θδοὴ οἰμιοτ.""--- εἰς τὸ μεταμελησόμε- 
νον προϊέναι. ““Ἐ͵οτα ῥτοσθράϊησ ἴο Ὑδὶ 5}|8}} θ6 τοροπίθα οἵ" 

Ῥαγεοῖρ!ο5 ἀτὸ υβοὰ βυ βία πεν οἷν γμθπ 1ΠῸῪ μᾶνὸ ἴΠ|6 ἀτιῖοϊο Ἰοϊποὰ 
τὰ τποτη. ()αιξιλία, ᾧ 570.)-τέαυτῶν. ““ΤΏΘΙΓ οὐ." 

ὁ 24. ε 

πῶς οὖν οὐκ εἰκός. “ Ἡον, τ᾿ θη, 18 'ξ ποῖ παίῃγαδὶ).᾽"-- τῶν πολέτε 

κῶν τιμῶν. ΤΏδβο σοηίεἶνοβ ἀδροπὰ ὁπ κοινωνοὺς εἶναι. ΤῊ ἀἅ- 
ἡθοιίνοβ ἀδλαδεῖς ἀπὰ ὠφελίμους ἃτο υβοὰ ΠΟΤ δἀνουθίδ!!ν, " νυ πουὺϊ 
ἰπήατΥ," “ἢ δάναπίδρο.".--οἰ μὲν γὰρ ἐπιθυμοῦντες. “ἘῸΤ {ΠΟῪ 

Ψο ἀσδίγο."" .--χρήματα κλέπτειν. “Τὸ Ροσυϊδίο.᾽" -τὐἠδυπαθεῖν. “Τὸ 

ἰπάυϊσο ἱπ ἸυχΌΓΥ." --- ἀδύνατοι ἄλλῳ συναρμόσαι. ““ἸΏσΆΡΔΡΙΟ οἵ 
Γσπάϊν υπίοπ νυνί ἀποίμ ον." 

4.25. 
εἰ δέ τις. 17οἷη υμΐ5 ν1ἢ} πειρᾶται. ἴὲ Βιου)ὰ δνο ὕθδδη, 88 Μαί- 

τα» τοιιλτία, εἰ δέ τις... βουλόμενος, ὅπως... . πειρᾶται, οὕτω 
πράττοι, Ὀὰ1 (μὲ σοποϊυδίοη οἵὁὨ (ο σοηάϊίοηδὶ ᾿ὑχοροβίιίοη, οη 80- 

σουπὶ οὔτ ραγοηιμοβίβ, ἀπὰ ὑὈσοδυδο οὕτω πράττοι ΘΧΡΓΟΒΒ6Β ΟὨΪΥ͂ 

ΒΟΠΟΓΟΪῪ ναὶ τγᾶϑ ῬγΟΥ ΘΟ Ὺ ἀδοϊαγοά τηότο ὀσῆηίζοὶν, [8 οτ το. 

(λίαμλία, ᾧ δδῦ, Οὐ. 3.}.--τοῖς φίλοις τὰ δίκαια βοηθεῖν. “Τὸ δπδίοιϊ 
εν Γτἰοπόα ἰη ἠυδὲ υἰΐηα." --ἄρξας. “ Ἠδνίης ὕοοῃ οἰοοίοά δη ἃγ- 
σθοη."--- ἀγαθόν τι ποιεῖν τὴν πατρίδα. Οὐοτηρᾶτο ἱ,, 3, 13. --ὅλλῳ 
τοιούτῳ. “ὙὙ}Ὶ δηοίμογ οἵ κἰπιΐϊατ ἀϊπροπίιίοη." ---μετὰ τῶν καλῶν 
τἀγαθῶν. “10 υπἰτοά υυῖαν {6 ποπογαῦϊο ἀπά Ὑγ ΟτΊ ΒΥ." 
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ὁ 26. 

συνθεμένους ἐπὶ τοὺς χείρους ἰέναι. ““ΤῸ ππῖίθ ἰοσΘί!6 Υ ἀπᾶ δᾶ- 

γᾶποθ ἀρσαϊπϑὺ [Π6 Ὑγθα κου." Οὐηβίσπιθ {Π6 ΡΔΥ ΟΙΡ]8 ἀπ ᾿ἰηπηϊενθ 
ἃ5 ὕνγο ἱππηϊνοϑ ππιθα ὈΥ {πΠ6 σορυ]αίϊνο καί.---πάντας ἂν τοὺς 

ἀγῶνας, κ- τ. 2. ““ΤῊΘ ΤΟΙΤΩΘΥ ὙΓΟΙ]Δ ΘΟΠΑΩΌΘΙ ἴῃ 8}} {Ππ6 οοπίθβίβ, 

Δηἃ {Π6ΥῪ σου οὈΐαϊη 811} {πΠ6 Ῥυῖ265." ὙΒδπ {Π6 σοπαϊίίοπι ἀπ 

ΘΟΠΒΘΩΌΘΠΟΘ ἅ16 Ὀοΐῃ ραβδί δοίίοῃβ, ὑγΠΟ56 το] αίοπ ἴο ΘΟ ἢ ΟἴΠΘΥ 

Βῃονβ {πα ΔΠΥ δοίϊοῃ σγουἹὰ Πᾶν αΚθη ρα ἰ ἃποίμου μά Παᾶρ- 

ΡΟΠπΘά, {Π6 ἱπαϊοαΐνο οὗ ραβύ {{Πὴ6 15 αβϑᾷ ἔνγῖοθ, ἴῃ [Ππ6 Ῥχοΐαβίβ ν ἢ 

εἰ ΔΙΊοπ6 (ἤθη 6 ἈθΊΘ εἰ ἐξῆν), ἀπᾶα ἴῃ {π6 ἀροάοβὶβ νυ ἄν (Π6Π66 

Β6ΙΟ ἂν ἐλάμθανον).---ἐκεῖ μέν. ἘΞααϊν]Θηΐ ἴο ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν 

--:ν δὲ τοῖς πολιτικοῖς. “Ἰῃ [Π056 ΡΟ] 64] οοπίαδβίβ,᾽" ἡ. 6.7 'π {056 

βίαϊθβ. ΘΌΡΡΙΥ ἀγῶσιν.---οὐδεὶς κωλύει, κ. τ. Δ. ““Νὼὺ ὁΠ6 ΡγρογΘηΐβ 

ἃ τηδΔῃ ἔτοῖη θαποῆϊξίησ [Π6 5βίαΐβ ἴῃ οοποοσΐ νυ] ἢ ΠΟΤ ΒΟΘΟΥ ΠΘ ΤΠΔΥ͂ 
ΡΙΘ856." --κτησάμενον. ““ἘῸΓ ἃ ΡΘΙΒΟΠ ὙΠῸ Πα5 δοαυϊγϑα."---πολι- 
τεύεσθαι. ““Τὸ σοπάποΐ ΡΌὈ]1Ο 8105." ---κοινωνοῖς Καὶ συνεργοῖς τῶν 

πράξεων. “.Δ5 ΒΠΆΥΘΥΙΒ ΔΠ4 60-ΟΡΘΥ͵δίΟΥΒ ἴῃ 1.18 Ργοο θα! ηρ58.᾽ 

ὁ Ὡ7. 

ἀλλὰ μήν. ΟὈΙΏΡΑΙΘ 1., 1, θ.---καὶ τούτων πλειόνων ἐὰν ἀντιτάττη- 

ται. ““Απᾶ [Π6586 1πΠ ρσυθαΐθυ ΠΌΙΉθΘΥΒ 1 6 ΟρΡΡΟΒΘ.᾽.---ὀὖ ποιητέοι. 

“«Οπὑρῃϊΐ ἴο θ6 Ὑ0Ὲ2}} ἰγϑαΐβά. --- προθυμεῖσθαι. ““«ΤὸῸ θ6 ΖΘΑ]ουὰΒ5 ἴπ 
{Π6 11 Θχϑυίοη5." --τοὺς βελτίστους ἐλάττονας εὖ ποιεῖν, κ- τ. Δ. “ΤῸ 

ἰγθαΐ νγ611 {πΠ6 τηοβί ἀθβθυνίησ, δ ΠΟῸ σὴ ἔΌ ΤΟΥ ἴῃ ΠατΉθΟΥ, {Πᾶπ ἐπ 8 

ὙΌΥΒΘ, θθὶησ ΤΏΟΤΘ ἴῃ ΠΕΌΠΊΌΘΥ,᾽" ἐ. 6., ἴο ἰγθαῦ γν6}} ἃ ἔδυν οὔ {Πη6 τῇοσθ 

ἀθβθυνὶηρ Οἷα 55 ΥΑΙΠΘΥ {Π8Π ἃ ἸΆΤρΘ ΠΌΙΏΡΘΥΙ οὗ {Π8 ὙγΟΥΒΘ6.---εὐερ- 

γεσιῶν. '“ῊΪ5 15 [η6 τοδάϊηρ οἵ ΕΥΠΟΒΙΪ, ἴπ δοοογάδποθ νυ ἢ 1η6 γοῖ- 

βίοηῃ οἵ Βϑβϑβατίο, “ δεπεῇοῖϊ5." “ῊΘ ργϑυϊοιβ δαϊτοηβ μα εὐεργετῶν. 

ὁ 28. 

καὶ τοιοῦτος γιγνόμενος. “πὰ ἴῃ Θηἀθαγνογίπρ ἴο θΘΟΟΙῚΘ 500 ἢ." 

ΟΟΙΏΡΑ͵Θ {πΠ6 ΘΧρ]απαίϊοῃ οὐ Κα πο Υ : “ ἄπιηι ἑαϊὶς Πεγὶ δἐιιε5." ΒοΥ- 
ΠΟΙΆ πη ἃηα ΟἰΠΘΥ5, ΠΌμ ἴΠγ66 Μ55., γτϑδᾶ γενόμενος.---συλλαθεῖν 
ἔχοιμι. ΤῊΘ νοῦ ἔχειν Ψ] ἂπ ἱπΠηΪἾνγ6 15 θαυ να]θπέ το δύνασθαι. 

--διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι. ““ΤΎΟΠΙ ΤῊΥ ὈΘίΠσ ΡΙΌΠΘ ἴἰο Ιονθ." Ἠδθ 

ΤΉΘΔΠ5 [Π6 ΙΟΥ6 ΟὗἉ ΤΘ8] Ἰον 6] 1 Π6585, ΠΑΙΠΘΙΨΥ͂, οὗὁἉ ὑσταςἢ, νἰγέπθ, ἀπ ΠΟΠΟΥ, 

ναῖτ γι 6 Θηἀθανουθα 8150 0 ἱπϑρῖγΘ 5 ΤΟ]]ΟΥΨΘΥΞ. --- δεινῶς γάρ, 
ὧν ἂν ἐπιθυμήσω ἀνθρώπων, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ ΜΙ τοσατὰ ἴο νυ πδίβοθυθι 

ΡΘΥΒΟΠΒ 1 ΠΙΔΥ͂ ἀο6βῖτθ, 1 81 81] ἱπηρΡ6}16 ἃ 1π ἃ ρον ΥΓἋ] ἄθρτθθ ἴο [Π6 

Ὀοίηρσ Ἰονϑὰ ἴῃ ἰυτη ΒΥ {Ποτη, θΘοδι56 Ἰονίπηρ ἔπϑτὴ ; ἃπᾶ ἴο {Π6 θϑίησ 

Ιοησοᾶ [ῸΥ, θοσδι56 Ἰοηρσίησ [ῸΥ ; ἀηᾶ ἴο {π6 θοΐησ ούθη ἀθβίσθα ἴῃ 

ΦΌΥΠ (ὉΥ [Π6 56 }κ6 Οὗ ΕΥΥ ᾿πΊΘΥΘΟΌΥΒ6, ὈΘΟαι5ο ἀθβίγοιβ οἵ Ἰιο! ἀϊπην ἴῃ 
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ἐριοοῦγβο,᾽" ἑ. ε., παροὶ!!ϑὰ το γο, {πὲ 1 ΤΥ Ὁ6 Ἰονϑὰ ἰπ ἰατη ; ἂπὰ 

10 Ἰοπρ ΤΌΤ, {πὲ 1 ΤΠΔΥ͂ Ὁ6 Ιοπ Θὰ [ῸΓ ἴῃ τϑίῃγη, ἄο. ὙΥ̓Θ πᾶν βίνθ 

ξυνουσίας ΘΤΟ ἔπ 6 Θχρίαπαίίοῃ ἀββίσποὰ το ἴξ Ὁ. ΚΟΠΠΘΟΥ, γῆ τα κο9 
ἴς τὴ φεπίεἶνο οἵ σαπ56, ἀπ] Θαυϊνἰθηΐ ἰο σοπϑμεέμαϊπὶς εαιιφδα 

4 39. 
ὁρῶ δὲ καὶ σοὶ τούτων δεῆσον. ““ΑΠπὰ 1 566 ἐπαὶ Θγδη ἴἰο γοὰ ἴῃ 10 

ὙΠ θ6 ἃ ποοὰ οἵ {ππθ86 σμδγδοίουιβεῖοβ." Οὔβοσνο τΠ6 διρὶουτηθπέ 

οὔ {π6 Ρατιϊοῖρ!θ ΏΘτο {{π0 1,δε1πΠ5 ΘιαρΙΟΥ {Π6 ἱππηϊεῖνο : “ Ομέδιε εἰ 
εἰδί σριι [οτε υἱάεο." --μὴ σὺ οὖν ἀποκρύπτου με. Μοτὺβ 5ἰσηϊγίησ 
“0 σοποοαὶ" ἅτ σοηδβίτυσα υνἱτἢ ἔννο δοσυβδίνοβ, ἃ5 ἴῃ 1, αἰἴη, οη6 

οὔ 6 (ΐπσ, ἀπὰ {Π6 ΟἸΠΟΥ οὗ {Π6 Ῥϑύβοη ἵγοπὴ νυν μότη ἰξ ἰβ οοποθαδϊθά. 

ΤῊ6 δοουβαίνο οὐ ἴμ6 (Ὠϊηρ 'ἰΒ ποῖ δχργοββθὰ ἴοσθ, θὰ: υπἀογβίοοά. 

--οὐκ ἀπείρως οἶμαι ἔχειν, κ. τ. Δ. “1 ἀο ποῖ (Ὠΐπηκ 1 ἃπὴ ἱποχροσί- 
Θπορὰ 885 τοραγάβ ἃ μυπίίηρ ΔΙ͂ΘΥ πιθη,᾽" ἱ. ε.,) ἃ Υ {τοπὰβ. ΟὈΤΏΡΑΓΘ 
ποίδ οἢ πολεμικῶς ἔχουσι, ἰϊ., θ, 18. 

ᾧ 30--33. 

καὶ μήν. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘΟ ἰἱ., 3, 4.---τἨούτων ἐγὼ τῶν μαθημάτων, κ. τ. Δ. 
“Ἱ μᾶνθ ἰοὴρ Ὀθθη ἀοβίγουβ οὗ ἴπ|686 Β8Πη6 ὈΓΆΠΟΙ65 οἵ Ἰδαγπίηνρ," 
ἑ, ε., οὗ (18 δᾶτηθ βοίθποϑ οὗ δοηυίσγίησ {τθη 8, ἰπ 81} [18 στατηϊῆσα- 

τίοῃΒ.---ἐάσεις με κατειπεῖν σου, κ. τ. Δ. “ὙΠ γοὰ Ροπηϊξ τη ἴο 8ο- 

σῦδο γοῦ υὑπίο εἰπη (ὈΥ Βαγίηρ)," ἄο. Οὔβοτνο ἰμδὲ κατειπεῖν ἰΒ ἸΘΙΘ 

ἱπάϊοδιίνο οὐ ἈΙδυία! ἰγοὴν ; 16 τηδδηΐηρ Ὀδίηρσ, ἴῃ (Δοΐ, ““ ΨΠῚ γοὰ 

Ροττηΐξ ΠΙ|Θ ἰο ΒΔ Υ οὗ γοὺ υὑηίο Ὠΐτη,"" ἄς. Τῆο ἰάθα ἱπίοπάἀοὰ ἴοὸ ὃὉ6 

σοηνογοὰ Ὀγ ϑοσγαίοβ 15 {{|5: “ὙὙΠ| γοὰ 80 (πίη, βρθαᾶκ, δηὰ δεῖ, 

{παι 1 ΠΊΔΥ ΒΔΥ 8}} {π|8. νυ ἢν γα τἢ σοησοτγηίΐηρ νου ἴ" --οῦτε ἀγασαί τε 

αὐτοῦ. “Τμαΐὶ γοὺ Ὀοϊὴ δάπηΐγο δἰ πὶ." Οοτηρατο δαξλία, ὁ 917, 
Οὐε. ΜΝ εἰβίκο 6 8}18 αἰιοπίίοη ἰὸ 16 σταδδιίοη ἴῃ {Π6 πηδᾶπβ οἵἉ οὔ- 

ἰαἰηίηρ {τἰοπἀβιιίρ ταὶ ἀγὸ ποτ Θηυπιογαίθα Ὁ ΘΟΟΓΘΙΟΒ: 1. ἀπιΐ- 

γαίο (ἄγασαι αὐτοῦ): 3. Βεπενοίεπεία (εὐνοϊκῶς ἔχεις πρὸς αὐτόν) : ϑ. 

Νιμάδετα, Ῥτοπιετεπάϊ (ἐπιμελὴς τῶν φίλων). 

ὁ 94. 

ἐὰν ὁέ σου προςκατηγορήσω. “Τί, ΠΟΥΥΘΟΥΘΥ, 1 5}}8}} Ὀτγίηρ (8. δά- 

ἀἰείοπδὶ ἀοουβαιίοη ἀραίπδι γου." Οὔὐβοσνο {ΠῸ ἴοτοο οἵ πρός ἰῃ σοιῃ- 
Ῥοπίείοη.---καὶ εὐνοϊκῶς ἔχεις. “Οἴου 8150 [66] νγ}} ἀϊδροδοά."".--ἀρα 
αἢ ὀόξεις. “ὙΥΠῚ γοὰ ποῖ τί ηκ.".--διαδάλλεσθαι. ΑὨΟΙΝΟΥ πρδοί» 

πιδη οἵ βοογαίίο ἰγοην.---ἀλλὰ καὶ αὐτῷ μοι, κι τ. Δ. “(Νο), οκ τν9 

ΘΟΠΙΓΑΤΥ, Βαϊ πο, {πότ ἀτίβοβ," ἕο. Οὔποτνο {δ οἰ ρε δα] οπηρίον- 
τοσηὶ οἵ ἀλλά, ἃ5 τοίαγτίη ἰὸ ἃ ποραιϊίνο υὑπόογπίοοῦ.-- πρὸς οὖς ἂν 
ὁπολάδω, κ. τ. Δ. ον πρὸς τούτους, οὖς, κι τ. Δ. Τμΐν ἰν {6 πἰπι- 
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ῬΙθβι ἴοστῃ οἵ αἰζγδοίίοη, ἴη6 το] αἰϊνο ἀθροπάϊηρ οἢ ἃ ρσδροβί(οη, ἃπᾷ 

γοὲ θείπρ 'ἴπ {ῃ6 Βδᾶ1η6 Θᾶ56 ἃ5 8 Ττϑαυϊγοα ὃ. (1 85 σϑῖῦ. (Καλπεγ, 

ᾧ 822, 2, ε1..) 

ᾧ 90. 

ταῦτα μὲν δή. ““ΤἼΘ56 ἱπίηρ5, [Π6η."--πρὸς οὕς. ΕῸΥ πρὸς τούτους, 

οὖς.---ᾳφίλους ποιήσασθαι. “ΤῸ τηᾶῖκο {ΠΟ πα5. ἀπΐο γουγβοι τ" Οὗ- 

56ΥΥ͂Θ [Π6 [ΌΤ66 Οὗ {Π6 Τη]4416.---καὶ ἐπί τε τοῖς καλοῖς ἔργοις, κ- τ. Ἅ. 

“« Αηᾷ ΘΧα]ῦ αὖ {Π6 ΠΟΌ]Θ δοίϊοη5 οἵ γὙΟῸΣ {Γ16 45 ΠΟ 1655 {Π8ῃ δ γ081 

ΟΥ̓." ΟΡὈΞΕΙ͂νΘ [Παΐ ἑαυτοῦ Πα5 ΠΟΤ {Π6 ἴΌΤΟ6 οἵ σεαυτοῦ. (αϊἐπῖα, 

ᾧ 489, 2.)---ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς. ““Αἴ ἴΠ6 Ργοβρουν.᾽".--οὐκ ἀποκάμνεις 

μηχανώμενος. “ΑΥ̓Θ ποῖ ὙΥΘΑΙῪ ἴῃ σοπίγινίηρ.""---καὶ ὅτι ἔγνωκας, 

κι τ. Δ. ““Απᾶ ἰδαΐ γοὰ σΟΠΒΙΘΘΥ [ἰἴ ἴο Ὀ6 ἃ Τη8η]Υ νἱτία 6." ΚΌΠΟΥ 

15 οὔδυάθα ψῷᾺ {Π6 ταροίϊοη οὗ [Π6 σοπ]αποίίοη ὅτε ΠΘΤΘ, δπᾶ 85- 

ΟΥΌ65 ἰδ ἰο πορ]σθποθ οἢ 186 Ρατί οὗ [Π6 θυ. ἘῸΥ [Π6 ϑιηρίου- 

τηθπΐ οὗ {Π6 ἱπῆπιίνθ ἰού ἔγνωκας, σοηδαΐ ἤαξία, ᾧ 590, 2. --- 

πάνυ ἐπιτήδειον. ΟὈΒΘΙΥΘ {πᾶΐ πάνυ 15 Βαραγαίθα ΠΌτη 15 δα]θο- 

{πν8 ῸΓ 1η6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗὨ τηδϊκίηρσ Ὁ ΤἸΠΟΤΘ οιηρῃδίϊθο. Οοιηρασα Καλ- 

ποῦ, ᾧ 904,1, «761. ---- οἶμαι εἶναί με. ΟΌΒΘΕΥΥΘ ΠΕΙΘ [Π6 δοθυβαῖϊνο 

ἢ [Π6 ᾿πῆηϊίνθ, ΏΘΥΘ 6 ὑοῦ] ΤΟΟΌΪΑΥΙΥ οχρθοΐῦ {Π6 ποιηϊηᾶ- 

{ἰν6, 1πΠ6 βυθ]θοῖ θθίηρσ [Π6 βαῖὴθ ἢ {πα οὗ {Π6 ρσγθοθάϊησ στρ. 

'ΓῊΪΒ 15 ἄοηθ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ὈΘοασ56. ΘΙρΡ 515 18 σααϊγθα. ΟὈΟΠΊρΡΑΓα 

“Μαιιδῖα, ᾧ 880, Οὐ. 

ὁ 36. 
ὥςπερ οὐκ ἐπὶ σοὶ ὄν. “.Α5 1Γ1 γΟ 6 ποῦ 1ῃ ὙΟΌΥ ΟΥ̓ ΡΟΥΤΘΓ.ἢ 

ΤῊΘ οα56 δῦβοϊαυΐα 15 οἴη ρυΐ Ὀγ 1η6 Αἰ65 ἴῃ {Π6 δοουβαίνθ νυ 

ὥςπερ ΜΈΏΘΗ ἴὉ ΤῊΔΥΚΒ [Π6 τηοίϊνο οὗ ἃ δοίϊοῃ, ἕο. (αϊι)ία, ᾧ 808.) 

-ῷ-ωὰ Δί᾽ οὔχ, ὥς ποτε, κ. τ. Δ. ““Νο, ἱπάθ6ᾶ, ([Ὁ 15 ποῖ ἴῃ ΤῊΥ͂ ΡΟΥΡΟΤ), 

ἃ5 1 ΟΠ66 Ὠραγτὰ Αβραβία (580). [1 ΈΊΘΥΔΙΥ, “851 ποθ Ὠθασχὰ ἵτγοιη 

Αϑραβία." Ὑγ1 οὔχ ΒΌΡΡΙΥ ἐπί μοι ἔστι. 'ῺΘ Δ]]υβῖοη 15 ἴο 16 

οοἸθθταίθα Αβραβία, {Π6 τη ἰβίσοβϑβ οἵ ῬΘΥΊΟ]65, ἼΠ0 15 βαϊα ὈΥ͂ ΒΟΙῚ8 ἴο 

Βᾶγθ θθθη {Π6 ΡῬΥθοθρίγθββ οὐ Βοοσδαίθβ ἴῃ {Π6 τί οἵ βρθακίησ. ΤῊ 

ΒΙΟΥΥ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ͂, 15 Τηοβῦ ῬΡΥΟΌΔΟΙΥ ὈΠίΤΙ6, Πα ΠΔ5 Δ. ΒΘ ΤΓΌΤῚ ἃ ΠηΪ5- 

ΘοΟπορθρίϊοη οἵα ραββαρθ ἴῃ 1Π6 ΜΈ ΠπΟΧθπα5 οὗ Β]αΐο, Ρ. 385, Ἐ. (Θοη- 

501 Ἡρ σε νδ᾽ ΤᾺΓ6 ὁ. ϑοογαίε5, Ὁ. 50 ὕ οἵ {1Π15 νο]πη6.) ὙΥ δἶβικο 

ταδϊηίδῖπβ {παΐ Βοογαΐθβ ΡΥ Ϊ565 {Π15 6 Π1816 ἃ5 5 ἰθδ ΟΠ Υ ΒΟΙΘΙΥ οἢ 

106 ΡΥΪΠΟΙΡΙ6 οὗ ἰτοην, πᾶ {παΐ ἢΘ ΠΟΥΘῚ ᾿πίθηι θα ἴο τηθδῃ {παΐ ἢ6 

το  Υ̓ ὨΘαγὰ {Π6 ἸΘ550η5 οἵ Αβραβία. “6 ΒΆη6 ροϊηΐ 15 Δ0]Ὺ ἀὐρῃθα 

Ὀγ Ο. Γ΄. Ηδετηιαπη (115. ἀε ὅϑοον. Μαβ᾽, χο. Ῥ. 19, 5εῳᾳ.). 

ἀγαθὰς προμνηστρίδας. ““ΤΠαΐ ὈρΡΥΙσΊῦ τηαίο- ΤΠ ΚΘΥΒ.᾽"---τὰγ αθά. 

“ΠΤ Ὴ6 ροορᾶ 48} 1165 (οὗ ἰηα! ν᾽ 18]5) ᾿᾿---δεινὰς εἶναι συνάγειν, κ. τ. λ. 
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“4 ΑΥΘ ΘΙ ἱπῆυθπίίαὶ ἰπ Ὀγπρίπσ ἰοσοίηθυ ΡΘΊβΟη8 ἰηΐο δ] ηἰΥ, 
δὰξ {παᾶΐ, αἰτοτίπρ {]Ἰβθιοοάβ, {Π6Υ̓ ὑγονθὰ οἵ πΠῸ βθῦνίσθ θη ΠΟΥ 
Ρτγαϊδεᾶ,᾽" ἑ. ε., ρτονϑὰ οἵ πὸ βϑύυϊοθ ὑνμθπ αἰ ουηρ [4156 ᾿Γδῖ568.--- 

τὴν προμνησαμένην. “θΥ {μᾶΐ Ὀτουσῶς αθοὺΐ 16 τηδίοῃ." ---ἃ δὴ 
καὶ ἐγώ, κι τι Δ. “ὙὙΚὙΠῈ τοραγὰ 10 νυ μοι (μΐηρ5, {μθη, 1, Ὀδίηρ Ρθτ- 

βυδάοα {πδὲ [ΠΟῪ ἸΕΤΟ οοττγοοέ, {Ὠϊηκ,᾽ ἄς,, ἐ. δ.,1 16 π θαΐης Ρδ- 

βυδάρα {πᾶὶ ΠΟΙ Υἱουνβ ἢ τοραγὰ ἴο 1Π656 (ΐῃ 55 ΥΘΤΘ οοττοοῖ, ἄσ. 

ὁ 371. 

οἷος... . συλλαμδάνειν μοι. “ΑΒ ἴο αἰὰ π|6.᾽ ΟὈΟΙΏΡΔΙΘ γαίέλια, 

ὁ 633, 3.---οὐκ ἂν ἐθέλοις, κι τ. Δ. “Ὑοὰ νουϊά ποῖ ὃ6 ἱποϊϊποά, 

μανίηρ Γοἰσηθὰ ΔηΥ ἰὨΐησ, ἴο ὈΓΘΙ ἰδ ΙΓ ΤΥ δἀναηίδσο,᾽" ἱ. ε., 10 

{δῖοι ΔΩΥ {πη ἀπὰ Οἰΐογ ἰξ, ἄο.---τὰ ψευδῆ ἐπαινῶν. “ΒΥ ῥτγαϊβίησ 
γοι ΓὩἸβ ον." [ΙΓ ΈΘΓΑΙΥ, “ ὉΥ ῥταϊβίησ (γ08} νυνί τοίδγθησθ ἴο {Π6 

«ΐπρα (δὲ ἅτ {8156. ΟὔΒοσνο [Π6 δοσοηϊαδίίοη οὗ ψευδῆ, Βοννίησ 
ἴξ τὸ 6 1:6 δἀϊδοϊίνο ἵγοπι ψευδής. Ηδὰ ἴδ ὕὈδοη 16 ποῦπῃ, ἵγοῖῃ 

ψεῦδος, (16 δοσθηϊααίίοη ννουὰ αν Ὀθθπ ψεύδη. 

ὁ 38. 

ἐκ τῶνδε σκέψαι. ““ΟΟῃβίάογ ἰξ ἔγοῖῃ (16 ΤΟ]οννίηρ ΠΠυδίγαι οἢ5,᾿" 

ἑ. ε., σοπβίάου ἰξ 581}}} ΓαστίΠΟΥ ὕγοότη 106 ΤΟ]Ποννίησ Ροΐηίβ οὗ υἱοῦν. -ττεί 

γάρ. Το ραπίοϊο γάρ, {κ 1π6 1νατίη πεέπιρε, ΒΟΥΥ 65 [ὉΓ {Π6 Θχρ᾽δπᾶ- 

τίου οὗ ἃ ργϑοθάϊηρ ῥὑγοροβίτίοη, ἴα νυ ἴοι ννα8 οοπίαίποὰ ἃ ἀθπηοη- 

δἰγαιίνο ῥγοροβίείοη, ὑγοραγίηρ (6 ΨΥ ἴον {παῖ νον (Ο]]ΟννΒ. 

(αμλία, ὁ Θ1δ.}).--φευδόμενος ἐπαινοίην. “1 5Βιουὰ ΓΔΙΒΟΙΥ ῥγαῖβο 

του." Οὐπιρᾶτγο ψευδομένας.... ἐπαινούσας, ὁ 30.---τὴν ναῦν. “15 

Βιιΐρ." Οὔβοσγνθ {Π|Ὸ0 ἴογοϑ οὐ {ῃ δ.ι[ο]6.-τομὴ ἂν ἀπολέσαι. “ὍΤπαὶ 
γοι υνουϊὰ ποῖ βοοῦ ἀδβδίγου." οὔβουνθ {Ππ|Ὸ ἴΌγοΘ οὔ ἰδ δοτίβὲ ἰῃ ἀδ- 

ποίίηρ ἃ ταρίἀ σϑβυ]έ.-ικοινῇ. “Τὰ 118. Ρυθ]ο σαρδοίιν.᾽"---φψευδόμε- 
νος. “Βοείηρ σΌΪΕΥ οἵἉ Γαϊδομβοοά 2}} {6 Ὑν 116." --τ-ὡς ἂν στρατηγικῷ, 

κι τ Δ. “ΔΒ {[φυδ!ῆοά τὸ σοηθυοσί ἃπ ΔΓΠΊΥ, 85 Ὑ.6}} ἃ5 ἴο ἀΐβρθηβο 

ἡυσιίσο, ἀπά τὸ τηδπᾶρο ἴπ6 ΑΠᾺΪ ΓΒ οὐἉ {16 δίατο." Οὔβογνο ἴπαϊ ὄντι 

ἰα ἴο θ6 Βυρρ! δά ἴγοπὶ ε6 (ο] ον ίηρ βουίοησο, ὙΥὸ τηῦδβὶ ποῖ, ονν- 
νὸν, τοίου ἄν ἰ0 δὶ ματιοίρίο, θὰι τὸ πείσειεν αἷδο πδογβίοοά, πὰ 

πο τνϑ ἀγὸ το οἰ οί ἔγοπὶ πείσαιμε {πὲ ργοσοῦ δ; 80 {πὲ 16 (]]} 

ἴοππ οἵ ὀχργοδβδίοπ ὑνου]Ἱὰ ὕο, εἰ τὴν πόλιν ψευδόμενός σοι ἑαυτὴν ἐπι- 
τρέψα. πείσαιμι, ὡς ἂν τις αὐτὴν πείσειεν, εἰ σὺ εἷἰης στρατηγικός. 

 οἰοκο σου δοίαγοά ὡς ὄντι στρατηγικῷ, ἰῃ ορροδίτίοη ἴο }} {6 Μ58,, 
διά 'νν ὕσσῃ (ΟἸ ονν δά ὉῪ τηοβί γοσοης οὐΐίογβ.--- ὡς ὄντε οἰκονομικῷ 
τε. “ΔῈ θοΐπα οι ἃ ΘΚΙΠΓΩΙ τπαπαροτ οὐ ὀοπιοβείσ αἰ γα.".- πεῖραν 
διδούς. “Οἡ αἰοτγάϊηρ δ τ] (οἵ γοῦτ φυλ! Ποδιίοη8)." 
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Ὁ 39. 

ἀλλὰ συντομωτάτη τε, κ- τ. Δ. ΟΟΙΏΡΑΥΘ ΟἼουγο, ἄς ΟΠ; 1ὶ., 1: 

Ῥγαωοίατο ϑοογαίε5 Παπο υἱαηι αὐ σἱογίαηι ργοχίηιαηι δὲ φιιαδὶ σοπιρεπαῖ- 
αγίαηι ἀϊοοδαὲ 6586, δὶ χιιῖδ τά ἀσετεί, τι, χιιαϊ5 παδεγὶ νοἶϊοξ, ἰα115 6556ϊ.᾽" 

-τ-ό τι. “1ὴ ψμδαίθνυεσ. --ττοῦτο καὶ γενέσθαι, κ. τ. Δ. “415 ἴῃ {Π15 

ΘΥ̓Θη ἴ0 ΘΠάθαυου ἴο 6 δοίμ4}}Υ σοοά.᾽-- σκοπούμενος. ““Οη σοπδΙ4- 

οτ αἰ] οη.᾽" ἘΒοίῃ σκοπέομαι, {π6 ἀδροποηΐ, ἃπα σκοπέω, ἴπ6 δοίϊνθ 

γΟΙΌ, 816 ἴῃ 156 ; [ῸΥ 8η βαρ] ῃδίϊοη οὗ νυ ΒΊο ἢ, Θοπβαϊ Καλπον, ὁ 808 

δ, «7ε1{.)---ὐξανομένας. ““ΟΔΡΔΡ]6 οἵ θαΐησ ἱπογθαβθᾶ." Τἠΐθυαμ!ν, 

“ὁ ροὐηρ᾽ Ἰπογθαβϑα."--- ταύτῃ. “1π {Π|5 ὙγΥ,᾽ 1. 6., [η6 νὰν ὑν ΒΟ ἢ 

1 Πᾶν ὑπίο]αθ4. Ὅν πᾶγϑ ρίνϑη πη {Π6 ἰθχῦ {Π6 τϑαάϊησ ἄγανγῃ ὈΥ͂ 

ΘΟΒαΐΖ ΠΌΤη [Π6 τηδΥρίη οὔ Π6 Ἀοτηδη θαϊ!οη, ἀπ δἀορίθα Ὀγ Κα ΠΠΟῚ 

ἃ Πα ΟἸΠΟΥ Θαϊουβ. 'ΤῊΘ ΘΟΙΏΙΠΟῊ ΘαΙἸΠ0Πη5 Πᾶν 6 οὕτως οἶμαι δεῖν ὑμᾶς 

ταύτας ϑηρᾶσθαι. Μοβύ ΜΚ. οἸηϊζ οὕτως. ϑ΄Πρβοη πᾶ Ἐαυγαταβ 

μιᾶνθ οἶμαι δεῖν ἡμᾶς ταύτας ϑηρᾶσθαι ; ἘΥΠΘΒ.1 σῖνο5 οὕτως οἶμαι δεῖν 

ϑηρᾶν ἡμᾶς.---ϑηρᾶσθαι. “Τὸ Βυηΐ (Ὁ {ΠἸ6Πη65).᾿ Ιῃ {Π6 τη] 416, 

ϑηράομαι 158. αδθ4 75: Π|0 {Π6 δοίϊνθ. Οὐμρατθ Καλπον, ᾧ 868, 5, 

ε1, ἀπ {Π6 ποΐθ οῃ σκοπούμενος ἅ00ν8.---πὼς ἄλλως. “(Ηονν ἴο ἀο 

{115} ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΙ ὙγαΥ.᾽" ΒΞΌΡΡΙΥ ϑηρᾶσθαι. 

ΟΠΑΡΤῈᾺΝ ΥἹΙ. 

41. 

καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε, κ- τ. Δ. ““Απάᾶ, ᾿ηΔ664, ἃ5 Τοσαγάθα [Π6 ἀ1ΠΠ- 

ΟὈ]Π165 οὗὁἁ Ὠἰ5. {ΠῚ 6 65, {Π056. ὙΠ Οἢ ἀΥΌΒ6. {ΠΥ ΠΡ ᾿σηοτάπο8 6 6η- 

ἀθανογθά ἴο τϑιηθανῦ ὈΥ͂ αἄν!οθ."--- διδάσκων. “ΒΥ ἰδδομίηρ (ΐϑ 

{Ο]]ΟΥν ΟΥ5)," ---ἐρῶ δὲ καὶ ἐν τούτοις, κ. τὶ Δ. ““Απᾶᾷ, δἀιηοησ {Π656,1 

γν1}} χη ΠΕ]Οη {Π056 ᾿ηβίδποοθβ ἴο ΠΟ 1 τὴ ὈΥΪνΎ ΠΌΤ. Ππανὶησ ὈΘΘ ἢ 

νν ἢ Ηἰτη." ΤατΟΥΆΠΥ, “ΚΒ Ο 1 Κπονν ΔΙοηρ ὙΠ τη." ΟὈΙΏΡΑΙΘ 

ΚΚαμπου : “1 ήσαηι ἐα, φιδιιδ, συγ αὖ εο ἀϊοογοηίιν, ἐηέον ιῖ, δῖυθ φιο- 

για ἐοδ ἐδ ατγὶέιι5 διιηι.᾽"--- Ἀρίσταρχον. ΟΥ̓ [Π15 ΑΥἸΒίΑΤΟΠΙΒ ποίμησ 

15 Κπουσγη. Ἠδ τημδβ ποῖ, πΠουγθυϑυ, 6 σοπίοιπαθα νυ] [Π6 ΟἸΙΡΑΥΟἢ- 

108] ἸΘδάΘυ οὗ {παΐ Πδτηθ, Ὑγη0 15. τηθηθμοηθᾶ ὈῪῚ Του 1465, ν]]., 

90.---σκυθρωπῶς ἔχοντα. ““Ἡδνὶπρ' ἃ Ρ]ΟΟΙΗΥ ΘσΟιΠίθπᾶποθ." Οοιη- 

ΡᾶΤΘ ἰϊ., 6, 18, ἀπὰ 960.---τοῦ βάρους μεταδιδόναι. “ΤῸ ἱτηραγέ {Π6 

Θά 1156 Οὗ ΥΟῸΣ ἢθαν Π655." ὙΟΙῸΒ 5 ση Γγίησ “’ ἴο ΠΡ ΑΥ,᾽" ΟΥ̓ ““ σοτη- 

τηπηϊοαΐθ,᾽) 8Ὶ6 σοηβίσιθα ὙΠ ἃ σοπϊῖνα οὐ ἴπ6 {πη σ, ἀπᾶ ἃ ἀαϊνθ 

οὔ Π6 ροίβοη. (Μαίλμϊα, ᾧ 820, 8.)---Ὧὀἀμεῖς. ἨΘ Τη ΘΟ ΒΠΠΥ͂ ΤΘΙΌΥΒ ἴο 

ΟἴΠΘΥΒ 8Ιοησ νυνὶ Πἰτηβ ΙΓ, {ΠΟ ΡῚι, ἴῃ Γἀ οἵ, ἢΘ ὨΪΠΊΒΘΙΓ ὉΙΟΠΘ 15 τηθαπΐ 
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ὁ 2. 

αλλὰ μήν, “ὍΣ, ἴο θ6 σαπαϊα."".---ἐπεὶ γὰρ ἐστασίασεν ἡ πόλις. 

ἜῬῸΥ οὐοσ βίποθ {π6 βίαϊθ Ὀσόκθ ουὔΐ Ϊηΐο Το νοὶ," ἑ. δ., ΘΥΘΥ Εἶπο6 186 

ἐπβυγγοοίίοη ἱπ 1Π6 βίαίθ ἀσαϊπβί 1Π6 ῬΟΥΤΟΥ οὗ 16 {μϊτίγ ἐγταηΐβ. 

ΑΠοΥ 1υυβάπάου δὰ οαρίυγοά ΑἸΠΘη5, ἀπὰ δϑίδ! 5ῃθὰ 1Π6 {Πϊτιν ἐν- 
ταπῖβ, ἴπ6 Αἰμϑπίδῃ γϑίασθοβ ἀπά 106 γα] ρα Υ, πάθυ ΤΉ ΓΑΒΥΌ]Ὲ5. 

ἌΤΟΒΘ, δηὰ βοϊζϑὰ οἡ (Π6 ῬΊΓΘ 5, ΟΥ ΠΔΤΌΟΥ οὗ ΑἴΠ6Π5, ἃ ἴονγῃ, ἴῃ ἴαοΐ, 

ἴπ 5617, ΟὔΒοσγο [Π6 Θιηρὶ ουτηθηΐ Π6ΙΘ οἵ πόλις, ἃ5 ἱπαϊοαϊϊησ 1[ῃ6 

Βίαϊθ, ΠΟΘ α5 ἄστυ 8 υβο6 ἃ ΓΔΥΙΠΟΥ οἡ ἴο ἀδποίθ {Π6 ΟἸΤΥ 1{56]{---- εἰς 

τὸν Πειραιᾶ. ΤἼΩῸΒ ἴπ Βθυ σαὶ ἰἴ5., ἴῃ ΡΙδοθ οὗ 116 οἱὰ τϑαάϊηρ ὡς 

τὸν Πειραιᾶ. 'ΤἼΘ Ρτγθροβίτοη ὡς, ΟΥ, ἃ5 ΒΟΙΏΘ ἴθυτη ἴΐξ, ὡς [ῸΓ εἰς, 15 

υδοὰ ΟΗΪΥ Οὗ ΡΟΙΞΟῚΒ ἃπὰ [ῃ6 ΠΆΙΩ65 Οὗ ον 5 ΠΘη βίδπαϊηρ [ῸΓ 186 
ἱπμδοὶδη8 ᾿πογοοΐ. (Καλπεσ, ὁ 620, .7ε1{.)--- ὧς ἐμέ. «“Ὁπηϊο πι6.-- 
καταλελειμμέναι. “Τῇ ὈΘΒΪπά,᾽ ἑ. δ.) ὈῪ ΤΠ 6 Γ ΤΠΟΥΤΘ ἱπηπηθαϊαΐθ ῥτο- 
τΘΟΐΟΥΤΒ.---ῶςτ᾽ εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ, κι τ. 3. ““Τηδῖ ἴΠ6ΤΘ ΔΓΘ ἴῃ ΤῊΥ̓ ΠΟῸΒΘ 

[οατίδοπ ἴγθο- ΟΠ ῬΟΥΒΟΠΒ." ΤῊΘ ἱπῆηῖῖν 15 Θῃ ρον θὰ μοτο ὙΠ ἢ 

ὥςτε, ποῖ 1{Π6 ἱπάϊσαίνο, θθοαυ56 ὥςτε ΤΟΙθυβ ἰἴο τοσαῦτα. ΟὈΠΊΡΑΤΘ 

Καΐλπεν, ᾧ 803. Οὔβοινθ {Π6 [ΌγῸΘ6 οὗ {Π|6 δυίϊο] ἰῃ τοὺς ἐλευθέρους, 

᾿ ογαῖν,, “ ΤΟυτίθοη ὙΠῸ ἀγΘ ἴγθο- ὈΟΓῚ ῬΟΥΒΟΠΒ, ἑ. ε., Τουτίθοη, δηὰ 

{π|656 Τγ6 6- ΌΓΠ ῬΟΥΒΟΊΉΒ, ἴο ΒΥ ΠΟΙ ΐηρσ οὗ βίανθβ. (Εγηεοίί, αὐ ἰος.) 

1η ἐλευθέρους, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, {Π|0 ὙΓΟΥΓΠΪΘΥ σοΠΘΥ ΡΥ 118. (Μαιλία, 

436,2.) 
ἐκ τῆς γῆς. “Ἑτοϊη {Π6 σοΟυΠίΓΥ,᾽" ἱ. 6.7) [τῸΠ} ΟἿἿ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ ἴῃ 

1:6 σΟΌΠΙΓΥ.---ἀπὸ τῶν οἰκιῶν. ““ῬΎΟΙΩ {Π6 ΤοπῚβ οὗ ΟΌΤ ᾿Ο.1565.᾽.-- 

ὀλιγανθρωπία. ἙΟΥ͂ ΤηΔ ΠΥ ΟΥ̓́1Π6 οἰτΖΘη5 δὰ ὕδθη Ραΐ ἴο ἀθδίῃ ὈΥ͂ 
16 τἱτίν ἐν γαπίβ, πὰ βού μαὰ ἤρὰ ἱπῖο 16 ῬΙΓΘΙΒ, Οἵ ΠΟΥΒ ἴο Μ6- 

βᾶτα ἀπὰ Τποῦθ5. Οοιηραᾶτο Χοπ., Ηϊδί. ΟΥ., ᾽ϊ., 4. ϑαϊϊιεί, Οαίὶ., 

ς. δ]. --τὰ ἔπιπλα. ““Οὐὐ Τυγηϊγ6." --δανείσασθαι. ΟὔΒοτνο {Ππ|ὲὶ 

δανείζω, ἴπι 1:6 δοιίνο, 8 ἴο ἱεπὰ πιοπεὲῳ αἵ ἱπίοσοβέ ; Ὀὰϊ δανείζεσθαι, 

ἴῃ ἴπ6 πιο, ἴο δογγσιο τποτιεῳ αἵ ἱπίογοβέ, {π81 18, [0 σάμσέ ΤΠΟΠΟΥ͂ (0 

δε ἵει ἀπῖο Ομ Θ᾽ Β Βο]7.---πρότερον. ““ ΘΟΟΠΟΥ."---τοὺς οἰκείους περι- 
ορᾶν ἀπολλυμένους. ““1ἸῸ ΒυΠῸΤ ΤῊΥ ΤΟΙ δεν 68 ἴο ΡΟΥΙΒῃ." ΤῈ νοῦ 
περιορᾶν, ἴπι {π0 Β6Π56 οὗἉ “10 ὑνουίοοκ, “10 πορ!θοῖ,᾽ δπᾶ δ ΠΟΘ “ ἴοὸ 

ΒΌΠΟΤ᾽" ΟΥ̓“ ροστηΐ" δὴν {πη σ Τπγουρὴ πορὶσοποο, ἰΒ σοηβίγαυσα νυν ἢ 

ἃ ματι οίρ! 6 ΘΧργοββίηρ {{|8 ΥΟΒΌΪ: ΟΥ̓ {πᾶ πορὶροησθ. (Μαιλία, 

ὁ δδθ. Καλπεν, ᾧ 687, .7ε1{.)--τῆν τοιούτοις πράγμασιν. “Ἰῃ Βυσὴ ἃ 
αἰδίο οὐ αὐ ΐγ5 (45 {6 Ῥγ ΒΟ ἢ ),᾿"" ἱ. ἐ., ἴῃ εἰπ|65 {κὸ {Π|656. 

ὁ 3, 

τί ποτέ ἐστιν. ““ὙΨΏδϊ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 15 116 σδυβο," ἤ ἐ., ΜΓ 8 8 σδη ροβϑί- 
Εν ὕδ 16 τοῦβοῃ.---ὁ Κεράμων. “Τῆι Οογατηοπ." 'ΤῊο ἀπο ]8 
ποτα ἱπό σι! δα πε πὶ δ5. ἃ Ὑγ6}}-Κπονν ρουβοι, πα [5 ἈΠΒΙΌΟΡΟΙΒ (Ὁ (ἢ 
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1αἴη ἐπ. ΟΥ̓ 1π6 ἱπαϊνίπ8] ἴῃ ἀαοβίϊοη, Πουσουθυ, 6 δ {Ἐ6 

ΡῬΓδβθηΐ ἄἀὰν Κπονν ποίμϊησ. --- τρέφων. ““ΤΠΟΌΡΗ Βαρρογίϊηρ."--- 

τὰ ἐπιτήδεια. ““ΤῊΘ ΠΟΟΘββαυίθβ οὗ 11{8." ---λλὰ καὶ περιποιεῖται 

τοσαῦτα. ““Βυΐ 4150 ΓΔ Κ65 50 ΤΠ." ΜΟοΙΘ ΠΠΓΘΥΑΙΥ, “ἸΩΆΒ 50 

ΤΑΠΟὮ ΟΥ̓ΘΥ ἃπα ἃῦου ([Π15}) [ῸΥ ΠΪΠ1561 ὁ 6., ἸᾶΥ5 ὋΡ 50 τηποῇ.--- 

πολλοὺς τρέφων. ““ΘΌΡΡΟΥΓΠΡ ΤΠΔΠΥ,ω᾽ ὁ. 6.γ ΏΟ ΒΌΡΡΟΙΙ ΤΩΔΗΥ͂.---- 

ὅτι νὴ Δί. «“Ὑ65, ὈΘΟοΔ.56.᾽ 

ᾧ 4. 

τὸν μὲν ἀπὸ τῶν πονηροτέρων εὐπορεῖν. ““Τηδέ Π6 5ῃου]ά ὈΘΟΟΙηδ 

νγ ΘΑ ΤΥ ὈΥ Π]ΘΔΠ5 ΟἵὗὨ [Π6 ΤΟΥ ννου 1655." --πνὴ Δί᾽, ἔφη. ““ Οδγίαϊη- 

1γ, (ἰὕ 15 αἰβρυδοθίμ]), Γθρ θα Αὐὶβίατομιβ." Τμδ σοππθοίϊοη ἰπ 1Π8 

ἰγαΐη οἵ 4685 15 1ῃ15: Οθυίδιηϊν Ὁ 15 αἰβσυδοθία! ἴπαΐ 1 μου θ6 ἰπ 

ῬΟΥΘΙΥ, ΙΓ 1 πᾶν ἴο βῃρροτί ἤ8 6. οἰ] ΖΘΠ5, 7611} Ὀγοῦρηῦ ἋΡ πᾶ 

(ΘΠ ΘΙ ΤΘαΥΘά, ΠΟ οπρῃΐ ἴο Πἶν6 ἴῃ ἃ ΤΠ ΠΠΘΤ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο ΘΟΙΏΙΠΟΠ. 

5]Ίαυββ. (Καλπεν, αὐ ἰοο.)---ἐλευθερίως πεπαιδευμένους. ““ ῬΘΥΒΟΠΒ 

ΔΙΌΘΥΑΠΎ οαἀποαίθα.᾽" 

ὁ ὅ. 

ἄρ᾽ οὖν. ἘῸΥ ἄρ᾽ οὖν οὐὔ. (Ταϑῖ ἃ5 [Π6 5ΙΠρ16 ἄρα 15 Βομηθεϊτηθ5 ρὰϊ 

ΤΟΥ ἀρ᾽ οὐ. Οὐοπδαϊ Ἠεϊπάον, ααὦ Ῥίαϊ:, Οταίῖψὶ., Ῥ. 888, Β. ; ΠἬετηι., 

αὦ δορλ., Απίῖρ., 028.---ἀλῴιτα. ““ ΒΆΤΙΘΥ Τη68].᾽"---τί δ᾽ ἄρτοι; “Βαξ 

νγῃαΐ οὗ Ὀγθδα 1᾽"-τί γάρ ; ἔφη, κι τ. 2. ““ὙΥΒαῦ ἔΠδη 1 βαϊᾷ ἢ; ἃ18 
ὈΟΐΉ Τη816 8Π4 {867η8]16 ἃ.{10165 οὗ ἄρρᾶῦγ6] (5611), πα ἱπη Ὶ νϑϑίβ, 

δΔηα οΟἹΟΑΚ5, πα 516 θυ 1655 ἔπ η105 1 ΞΘΥΘσα] βρθοΐθβ οὗ ρδυτηθηίβ 

ὯΥΘ ΠΘΙΘ πηθηϊοπθά. ΓΘ ἱμάτιον γγᾶ8, ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ ΒΡΘαἸκίησ, ἃΠ ΠΡΡΘΥ͂ 

Βαττηθηΐ, ΟαΐΘΥ ΤΟΌΘ, ΟΥ̓ ΘΟ, ΌΤΙ ἀΌΟΥΘ 1Πη6 χιτών, Πα ἈΠΒΥΤΘΥΠ 

1η 1ῃ6 Οᾶ56 Οὗ Ιη8]65 ΠΘΑΙῪ ἴο {πΠ6 Ἀομπηᾶη ἴοσα. Ἡδτθ, ΠΟΘΙ, 

1η6 ΤΘΓΠῚ 15 πβθὰ ἴῃ 106 Ρ]ΌΓ͵ΑΙ οὗὨ οἹΟί 65 ΟΥ ΔΥΐ10165 οὗἉ ἀρΡᾶσθὶ σϑη- 

ΘΥΆΠγ. ΤΠ χιτώνισκος ΝΥᾺ5 ἃ 5Π18]] χιτών, ΟΥ ἰπῖο, σοΥπ ποχί 1Π6 

θοᾶγ. ῊΘ χλαμύς νγὰ5 ἃ {Π1ΟἸΚ, νγΆΎΤὴ ΟἹΟΔΙΚ, ἡγΌΤΉ ἸΟΟΒΕΙΥ͂, πα ΟἸΘΗ͂Υ 

ὉΥ͂ 5ο0]άΪθβ. (Ροὶϊϊ., χ., 1924. Τ᾽ οΟτυῖε, αὦ Ολατὶξ., Ρ. 3884.) ΤΠ6 

ἐξωμίς νγὰ5 ἃ ΤηΔΠ᾿ 5 ἰπηῖο, νυ Πουΐ 5ΙΘονθβ, ἰθανίηρσ 1Π6 Βῃου ἄθΥ5 

θΆΤΘ. ΘΟΠΊΘΕΪ 65 {Π6 ἐξωμίς Πα ΟὁΠ6 5]66Υ6, πᾶ Ἰϑῖδ ὁῃ6 5ΒΟΌΪἀΘΥ 

ὈᾶΓΘ ; {115 Ἰαβί, Πουυ θυ θυ, νγὰβ Ἰ5ΌΔΠΥ [86 ἀγ655 οὗ Βα νυ θβ, ΡΟΟΥ ΠΠΘ}, 

ΕΥ̓πῖο5, ἄο. ΤΠ ἢγβί Κἰηᾶ 15 ΘΥΘ τηθδηΐ.---ἔπειτα, ἔφη, οἱ παρὰ σοΐ, 

κι τ. Δ. “ΤΠρη, βαϊα 6, ἀο {Πο56 τυ] γοὰ ΚΠΟΥ ΠΟΥ ἴο πη Κ6 πῸ 

ΟἿΘ οὗὁἉ {π656 (μησὶ ΝΑΥ ΤΑΙΠΘΥ, 81], ἃ5.1 {πἰη}κ." ΟὈβοσν ἱμπαΐ 

μὲν οὖν, ΟΥ μενοῦν, ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ΔΠΒΎΨΘΥ ἴο 1Π6 Τιαἰΐη ἔηιηιο, πὰ 15 δΙμηοβὲ 

ΘΏΓΙΓΟΙΥ σοηῆηρα ἴο ΤΟ 165, ἢ γπηαΐνθ, ποσίν, ΟΥ οουσγθοίϊγο. 

(Κάλπεν, ὁ 750, ὃ. ; ὁ 880, 9.)---ἐγῷμαι. ἘῸΥ ἐγὼ οἶμαι. 
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46. 

εἶτ᾽ οὐκ οἶσθα. ““ὍὯο γοὰ ποῖ Κποῦν, 6." ΤῊΘ ραγίῖο]θ εἶτα 15 

«5 υβοὰ ἰπ φυδδίϊοπβ οἵ ἱπηραίίθηοθ ΟΥΓ βαύσᾶβγη. ΟΟΙΏΡΆΓ͵Θ ἱ., 2, 
90.---ἀφ᾽ ἑνός. ὙΤῊΘ ὙΥΑΥ͂, ΠΊΘΆΠ5, ΟΥ̓ΪΠβι Γυπηθηξ, ἰ5 οἴθη δχρτγοββϑῦ 

ΒΥ τη ργεροβίτοη ἀπό νυ [η6 ραπίεῖνο. (Καλπεγ, ὁ 620, ()--Ναυ 
σικύδης. ΑἸ! γα Κπονν οὐ (Πἷβ Ρθυβοπ ἴἰβ, (πὶ ἢ6 νγὰβ δὴ Αἰμιϑηΐίδη 

τα Ποτ, πὰ Ὀδοδιηθ τὶ οἷ ὈΥ 1η6 τηδηυδοίαγα οὐ ὈΔτ]ου-τηθ 8]. Ηθ 8 

οδ!οὰ ἀλφιταμοιδός, "ἃ ὈΔΙΙΘΥ-τ 64] πηθτομδηΐῖ," ΕΥ̓͂ 1η6 ΒοΠοΙαϑὲ θα 

Ατιβίορμαποβ, Εεεὶ., 420.---λειτουργεῖν. “5 νοτῦ βίσηῆθβ ΠΘσΘ “"ἴο 

Ιοπὰ τηοπου"" ἴο 1{Π6 5ἰαίθ ἴῃ οτγάθτυ ἴο γε] θυ 1ῃ6 ρα]. νναηΐβ. Οὐοπι- 

Ρᾶτθ Χεηπ., (Εσον., ἰἰ., 6; ἀε Κερ., 1., 8, ἀπά 13. ΕῸΤ 118 ΤΊΟΤΘ σθῃ- 

6.αϊ τηδαπίηρ, οοηϑοϊς Πῖοί. Απί., 5. υ. 1,δἰϊουγρίᾶ.---Κύρηδος. Νοί!- 
Ἰὴρ ΤατΊ ΠΟΥ 8 Κηονγη οὗ {8 ρεύβοῦ. 8 πᾶνϑ σίνϑβη 1Π6 ἵόττη οὗ 

ὕνα πᾶτηθ 85 τοβίογε ὈΥ Βογπϑοιηδπῃ, ὙΠῸ τορσαγάβ ἰξ 88 οὔθ οοἰϊποὰ 

ἔγοπι κυρήδια, " Ὀγαπ,᾽" “ ΠΌ5Κ5," ἄς. ϑοπιθίμίηρ ΚΘ ΒΘ Ιου 5 οἐπὰ- 
οἐπάπεϊοη οἵ Νιιπιπιίαϊις ΤΟΥ ὐπιπιϊά τι, ἴγοτη Νπιπιι5. (Ἡλεείεν, αὐ 

»ε.) 
Δημέας δὲ ὁ Κολλυτεύς. ““Απὰ Τ)οπΊ685, οὗ Π6 Ὀοτουρσῃ οὗ ΟΟἸ]γ- 

1:5." ΤῊΐβ θοτουρὮ, 1Π6 παᾶῖηθ οὗ γνΒ ΊΟἢ. 15 ὙΔΥΙΟΟΒΙΥ Βρ6 16 ἃ, ὈΘ]οη ς- 
εὰ τὸ {πὴ ἰτῖθ6 Ἔρδῖβ (Αἰγηΐς). ΤῊΘ Ρουβοη ἤΘσΘ τοίδγγθα ἰο 18 υη- 

Κπούνη.--- Μεγαρέων. “ΟΥ̓ (6 Μεορατίδπβ." Μοραγίβ νγὰβ ἃ 5Π18]} 
ἐογγίοτυ οὐ τεσσ, ᾿γίηρ ἴο 610 ννϑδὲ δηὰ ποτίῃννοβὶ οὔ Αἰτὶος [18 

σδρίτ8] νυδβ Μορᾶγα. ΤηῸ Μοραγίδηβ ραίά σοηβίἀθγαῦ]θ αἰἱθηϊίοπ ἴο 
ὙΠ πὶ πηδηυΐαοίογοβ, τυ ποῖ (ΠΟῪ υϑοὰ ἰο ΘΔΥΤΥ ἴἰο (06 Αἰπδηΐδη 

τρδῖκοῖ. Οοιηρᾶγο Εἰπισίεψ, αὐ Ατίδίορλι., Αελαττι., 493. ---- οὗτοι μὲν 

γὰρ ὠνούμενοι, κι τ. Δ. ““ἘῸΥ {Π686 πᾶνθ υνῖτἢ τΠ6 πὶ Ὀαγθατίδηβ, οὔ- 
ταϊηίπρ τ ϑτὴ ὈΥ Ρυτγο 456, 80 {πὶ ΤΠΘΥ σᾶπ ΘΟΙΊΡ6] {Π6 πὶ ἴο ὑνουΚ 

δὲ {86 εἰνίπιρβ νυ μίοἢ ἅτ δἀνδηίδσθουβ (ΟΥ̓ {ΠΘΙΏΒΘΙγ 65." ΜοΥΘ ΓᾺΓΘΕΟΙΥ͂, 

“{Π656 μοϊά θαγθαγίαπβ ὈΥ ΡΌΓΟΙ 856." -ἐγὼ ὁὀέ. “1, Βουγθυθυ, μα Υ9 

ὑΐτἢ πὴ." ΒΌΡΡΙΥ ἔχω. 

41. 

πότερον καὶ τῶν ἄλλων, κι τ. Δ. “)ο γοι 566 (δοδο οΥ {6 τὸ- 

τηλόθ οἵἉ ἔγθο βουβοῦΒ ἃ͵50, ὑνῆο ᾿ἶνθ ἰῃ ἰΐ5. (1416) νγᾶγν, ραββίης 

{ποτ εἰπηδ τηογο ρ σαβαηιν, δηὰ ἀο γοῦ ἀδοπὶ ᾿ππῇ πδρρίοτ,᾽" ἄο.--- 

ἢ τὴν μὲν ἀργίαν, κι τ. Δ. “Οἵ ἀο γοῦ ἱτπηαρίπο {παῖ ἰδ η 655 ἀπὰ οᾶτο- 

ἰσδεποδα ἅγα ὑδοία! πο πηδη 88 γοργά ὑοίΝ,᾽" ἄο. Οὔβογνθ {δαὶ 
ὠφέλιμα ἰα πσυΐοτ μόγθ, Ὀδοάυδο ἀργίαν δηὰ ἀμέλειαν ἀδηοίο εὐηρ5 
υἱϊπους Ὁ. 50. γρήσιμα, ΓἈΥΕΠΟΥ ΟΠ, ἃ8 τοίουτίηρ ἴο ἐργασίαν ὅπὰ 
ἐπιμέλειαν. ---ἰσχύειν τοῖς σώμασι. “6 ἀδιίνο ἰΒ υδοά ἀἴογ οοτίαίῃ, 
ψοτῦ ἴῃ ἀηδινοῦ (0 {π6 αυδδίίοη τολεγείη Σ Οοτμηραγο λίαιλέα, ᾧ 400, 

 ΤῊΟ ῥγοροπίείοη ἐπί ἰβ ὀχργοδβοὰ υνἱιἢν {πὸ ἀδιίνο, ἱν., 3,1, 

Μ 
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Ὁ 8. 
ἔμαθον δέ, ἃ φῇς, κι τ. Δ. ΤῊΘ νϑτῦ ἔμαθον 15 ΒΕΙΘ ῥΙασοᾶ ὈΘίΟΓΘ 

{π6 ἰηδυτοσαίγθ ρα 1016 πότερον ΤῸΥ [Π6 5.6 οὗ συθδίϑυ ϑιῃρῃδβίβ. 

(Καληετ, ὁ 908, .7ε1{.}---ς οὔτε χρήσιμα ὄντα, κ. τ. Δ. ““Βδοδυ56 ἸΠΘΥ͂ 

1πουρσῃΐ Παΐ ΠΟΥ ὙΓΕΥΘ ΠΟΘΙΓΠΘΥ ᾿56.Ὰ] ΓῸΥ ΠΠ|8, ΠΟΥ {Παΐ {Π6 Ὺ {πο τα- 

ΒΕΙΥΘ5 ὙΟΙ]ὰ ΘΥΘΙ ΡΥΔΟΙΟ6 ΔΗΥ͂ οὗ {Ποιη." ΤΑΘΓΆΠΥ, “85 Ὀθίησ 

ΠΟΙΠΘΥ υβ61]...... ΠΟΥ 8ἃ5 Ὀδίησ ({Π6ΙΏ561γ65) δρουῦΐ ἴο Ῥγδοίςθ,᾽ 

ἀο.---ἐπιμεληθησόμεναι. Οπ6 ΜΆ. Πᾶ5 ἐπιμελησόμεναι, Ὁ ὨΪΘΉ ἰ5 1ῃ6 

ΘΟΙΊΤΠΟΠ [ΌΤΤΩ Οἵ [Π6 Γαΐαγ6 οἵ {115 συ 61Ὸ.--- ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλον, κ. 

τ. Δ. “ΤΟΥ Π ΜΏΙ]Ο σα56 νου] πη6ῃ Ὀ6 ΠΊΟΤΙΘ ΠἰΚ6]Υ 10 θ6 ὑπᾶρυ [Π6 

ἰπῆσθηοθ οἵ 56! σοοπίτο! ἢ θη ἰα16 1 οἵ," ἄο. 

᾿ ὁ 9. 

ἀλλὰ καὶ νῦν μέν. «“Βαυΐ πονν, ἰοο." ΞΟΠ ΠΟΙΟΥ͂ 1ΠΟ]0565 καΐ ΠΘΙΘ 

'π Ὀγδοκοίβ, 85 βαυουίὶηρ οὗ ἱπίθυροϊαίΐοη. Τ 15 Ἴ78}} ἀθίβηαβα, μονγ- 

ΘΥ̓ΘΥ͂, ΟΥ̓ ΒοΥΠΟΙΊΔΠη δηα ΚὔΠηΘσυ. ΤΠ ἰταΐῃ οὗ [4685 15 85 10]]ΟΥΒ : 

Ὑοὺ πᾶ {Π6 ΟἴΠΘΥ ΤΠΘΙΠΌΘΙΒ Οἵ ΥΟῸΤΪ ΓΆΤΩΠΥ ποῦ ΟΠ]Υ͂ 416 βἰϊηΐθα ἴῃ 

[86 τηθδη5 οὗ βιιθβίβίθποθ, θαΐ ποῖυ, ἐο0, ἃ5 1 Ἰτηδσὶπθ, γοὰ δπίθσίαϊη 

ΟΠ ΠΑΙΥ͂ [6 6]1η 55 Τονγασὰ οΠ6. ΔποίΠ6Χ1.---ἐκεῖναι δὲ σὲ ὁρῶσαι, κ. τ. 

λ. “Απᾶ Π6Υ, 5Βοοίπησ γοὰ δηπουϑα Ὁ] ἐποτη.". --ἐκ δὲ τούτων κίν- 

ὅὄυνος, κι τ. 5. ““Απᾶ [ΤΌΤ {Π656 [66] 1]η55 {Π6Υ6 15 ἀδηρΡΟΥ [Πα Ὀοίἢ 

(Ρτθβθηῦ) ΒΟΒΕ ΠΥ θ6 ἱποτθαβθᾶ, ἀπ ργθυϊοῦβ αῇδοίίοη 6 αἰ μη] 5ἢ- 

64. Οὔ δβοῖυϑ {μαΐ κίνδυνος 18 ἈΞΌΔΙΠΥ σοπδβίσιθα τυ μή ἃπᾶ ἃ 50Ὁ- 

Ἰαποίίνθ οὐ δὴ ορίαίϊνθ. οποία ου (αὦ «Απαῦ., Υἱ., 1, 21) Πᾶ5. ο0}- 

Ἰϑοίθἃ βοῖπθ βχδίηρῖθβ οἵ 15 σοηβίσποϊοη νυ ἢ δη ἱπῆηϊν8.---ἐὰν δὲ 

προστατήσῃς, κι τ. 2. “Βαυΐ 1 γοῦ 58}8]] ἴα Κ6 σᾶσθ {πὲ 16 Ὺ Ὀ6 ϑιη- 

Ῥ]οΥΘα,᾽" ὁ. 6., 5881] Τῆ8 16 δυτδηροιηθηίβ ἴο ρτου 6 {Π6πὶ δον δτὴ- 

ΡΟΥΘ π΄. ---- ὁρῶν. ““Οπ βθεϊηρ." --οαὀἪσθόμεναι. “Οὐ Βαγηρ Ρ6Γ- 
οοἰνοα.;"--τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων χάριν αὐξήσετε. ““Ὑοα ὙΠ] ᾿ποτϑᾶβο {Π6 

Κἰπά {6 6]1πρ’ ΤΘβυ πη σ ἔγοτα [Π656 (56 ΥΥ16 65). ΜΠ ἐκείνων ΒΟΌΡΡῚΥ 

εὐεργεσιῶν.---φιλικώτερον ἕξετε. ΟὈΙΏΡΆΓΘ 1Ϊ., θ, 18, ἀπά 96. 

ὁ 10. 

ϑάνατον ἀντ᾽ αὐτοῦ προαιρετέον ἦν. ““Ῥραίῃ ὙΥΘΥΘ Ῥτοίδσαθ!θ ἴὸ 
11. Οὔβουνθ ἤοῖσθ ἴπΠ6 οπϊββίοη οὗ ἄν. ΤῊΪΒ 6] ΠΠΡ515 1ἴβ τηοβῦ 08] 

ἴῃ ΘΧΡΥΘΒβίοη5 οὗἩἨ πϑοϑϑβίίν, Δαΐν, ρυορτιοίν, ὅζο., 85. ἤθυθ τ 186 

ὙΘΙΌΔ] αἀ͵θοίνο ἰπ τέος, βίποθ ἰδ δοοοτᾶθα νυ 186 σθηϊὰβ οὗ {π6 

ΑὙἼΘΘΚΒ5 85 Ὑ611 ἃ5 1,δἰ]η5 ἴο τϑργθβθηΐ {πᾶΐ ννἘ]Ο ἢ νΥᾶ5. ΠΘΟΘΒΒΆΓΤΥ, 

ὅχε., ἃ8 Ὁποοηα ΠΟ ΠΑ]Π]Υ ὑτι6, 115 ποῖ Παρροπίηρ ὈΘΙη Σ᾽ ΡΑΥ ΔΠν ΚΘρὶ 

ουΐ οἵ βίσῃί. (Καλπετ, ᾧ 858, 8,.7ε1..)} Τὸν} θ6 ΒΟΥΏΘ ἴῃ τη ἤΘΥΘ 

ἐπαΐ προαιρετέον 5 ἴπΠ6 ΠΘΌΪΘΙ 5 ΠΡΌ]ΑΥ, σον θυπίηρσ ϑάνατον ἴπ {Π6 80- 

ουδβαῖγο ---κάλλιστα καὶ πρεπωδέστεοα γυναικί. ““Μοβί ΠΟΠΟΥΙΔΌΪΘ 
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δηῃὰ τηοτθ Ὀδοοτηΐπρ ἃ ὑγοτηδη (8 ΔΗΥ͂ ΟἸ ΠΟΥ 8Υ{).᾿ ΕῸΓ πρεπωδέσ- 

τερα Βοῖη6 τοδὰ, ἔγοπὴ {Πγθ Μ55., πρεπωδέστατα.---ταῦτα εἰςηγεῖσθαι 
αὐταῖς. “Τὸ τεοοπητηθηά {18 ΘΟΌΓΒΘ ὑπίο {ῃρτη." --ἡδέως ὑπακού- 
σονται. “ΤΏΘΥ Ὑ01}] νυ τ ρθαβυγο ΟὟΘΥ ὙΟῸΓ Βυσροβίϊοι." 

411. 

ἀλλὰ νὴ τοὺς ϑεούς. ΟὈΙΏΡΆΓΘΟ ἱ., 2, 9.---ὥῶςτε πρόσθεν μέν, κ. τ. Ἅ. 

“Τμδῖ θοίοτο 118, ἱπάθθα, 1 υνὰ5 ποῖ ἱπο! πο ἴὸ Ὀοτγγονν,᾽" 1. ε., δὲ 

ὙΠΟτΟ 5 1 ἀἰὰ ποὶ Πογοίοίογθ ρϑυτηϊξ τυΥ 56 ἴο ὈΟΥΓΟΥΝ.---οὐχ ἔξω 

ἀποδοῦναι. “1 ου]ὰ ποῖ ᾶγτο υμογονν ἢ ἴ0 ρᾶν 60 Κ." ΟὈΙρδγα 

ἴϊ., 6, 28. ---νῦν δέ μοι δοκῶ, κ. τ. Δ. “Νον,, πουγον συ, 1 τὨϊηκ 1 οδῃ 

ὁπάστο ἴο ἀο {5 ΤῸΓ ἃ πηθδη8β οἵ σοιητηθποίηρ ΤΩΥ̓ ΟΥΚΒ,᾽ ἱ. ε., ἴῃ 

οτγάθυ ἴο σαΐπ τηθϑηβ, ἄς. Οὔξοτνο πὶ ἀφορμή ΡὈΓΟΡΕΤΙΥ͂ τηΘ8 85 1Πδΐ 

Ροΐπὲ Πθησ6 ΟὨΘ 5615 ουξ ἴο ἀ0 ΔηΥ͂ (Ὠΐησ ; ἀπὰ ἤπΟΘ ἰδ 18 δρρ ἰθ 
ἴο 1:6 τηδᾶπβ ΟΥ̓ γΥΐοἢ ἮΘ σᾶῃ ΘΟ ΠΟ ΠΟΘ ΔΠΥ͂ παἀογίακίηρ. 

ᾧ 12. 

ἐκ τούτων δέ. ““Ὅροη 8, τῃ6η.""--ἐωνήθη δὲ ἔρια. ““Απηὰ νγοο] 

ὙὙ85 Ρυτομαβοά." ϑουθσαὶ ἀθροποηίβ πᾶνθ, ὑὈθβϑίἀθβ ἃ ἢγβέ δοτγίβὲ 

τηϊδά]ο, ἃ ἤγβι δοτῖβὲ ραβϑίνθ 8ῖβο. Οογρατο Καλπεν, ὁ 368, 3, εἰ Γ 

--ἰργαζόμεναι. “ ΏΠΟ σηραροά ἰπ τνογκίηρ,᾽" ἡ. ς.. ἴθ 16 ἀαγίίπηθ 

-ἰργασάμεναι. “ΑΠΟΥ μανίηρ Πηϊδηιοά (Π6ὶγ νου," ἑ. δ.» ἴῃ 106 
οὐθηίην. --- ἀντὶ ὑφορωμένων ἑαυτάς. “ Τηβίοδά οἵ οΥδίηρ ὁη6 Δποίῃ 6 

υνίτὰ δαδρίοίουβ οΟ Κ5.᾽ ΜΟΓΘ ᾿ἰτ Ύα  ν, " Ἰηβιοδὰ οὐ ρουβοῦβ ουδίηρ," 
ἄχτσ.---ὧς κηδεμόνα .... ὡς ὠφελίμους. ΘΌΡΡΙΥ αὐτόν ἴο {Π6 ΓΟΥΠΙΘΙ 

οἴαυδο, δὰ αὐτάς ἴο 116 Ἰδι(οΓ.--τῦτε αἰτιῶνται. ΤῊΘ ἱπάϊσαιϊνο [ῸΓ 

ἴιο ορίδιῖνο, ἐπ 6 ἀΐγοος παγγαιίοη Ὀθίπρ ϑυθβιειςαι δὰ τῸγ {6 ἰηαϊτγοοξ, 
“ἀργὸν ἐσθίειν. ““Ἐλ15 16 Ὀγοδά οἵ ἰά]6 655." [1 ΈΟΓΆΙΙΥ, “’ Θδι8 ἃ8 

δὴ ἰά]θ οπϑ." 

4 18. 
τὸν τοῦ κυνὸς λόγον. “ΤΏ ΓΔ016 Οὐ το ἀος,᾽" ἱ. ε., [0:6 Βίουυ ἰοϊὰ 

οὔτθο ἀοχ. [τ ΠΥ αἴδὸ ὕ6 τοηδογοά “16 βρϑϑοῖ οὐ ἀπὸ ἀομ,"" ἑ. ε., 

δ δι (Π6 ἀοκ᾽ Βαϊ ἰο (6 βῆλσθορ. Βυΐ 1η ΤὈττηον ἰβ ΡΓΟΙΘΓΔΒΙΟ.---ὅτε 

φωνήεντα ἦν τὰ ζῶα. ““ΤΗδι (οπδσα ὑροῦ ἃ {{π|6}, νυδη Π|6 ἃ πίπι8}85 

ΜΈΓΟ σπόουνγοά υνἱ ἢ) προδοῖ."" --- ὃς δίδως. “ὙΠῸ ψίνο," ἰ, ε., ἴῃ 
(πὲ γοῦ ψίνθο. Οοιηρατο Καλπεν, ὁ 836, 3, .7ε10.--τταῖς παρεχούσαις. 
ΑὙΚ00 αὔοτά.".--οὗπερ αὐτὸς ἔχεις σίτου. Αἰἰγαοιίοπ (ὉΥ ὅνπερ αὐτὸς 
ἔχεις σῖτον. 

ὁ 14. 

ναὶ μὰ Δία. “ΑὙεα, ἱπάδοά, ("6 δοῖβ τὶ βὴ]γ})." ΒΌΡΡΙΥ ὀρθῶς 
κοιῖ, δ. Ἐτησοιί ἀϊγοοίϑ.---ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ καὶ ὑμᾶς, κ΄ τ. Δ. “ἘοτγῚὶ 
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8 πὶ Ὧ6 ὙΟ ῬΥΘΒΘΥΥ 65 ΥὙ0Ὲ ὙΟΌΓΒΘΙΥ 65 8150, ἑ. 6.) γ0 ὙΟΌΤΞΘΙ 65 ἃ5 

τΓ6]] 85 ὙΟΌΥ ὙΓ0ΟΪ, Ἰατη 5, ΟΠ 6686, ὅθ. ΤῊΪ5 15 ὙΥ βἰβκθ᾽ 5 θβχρ᾽ δηδϊϊοῃ. 

ΒΟΒηδί θυ, ΠΟυ ΘΥΘΥ, Τοίουβ καί ἴο καὶ αὐτόν, ““ οὐ ἀοπιΐπιπι,᾽"" νν ὨΪΟἢ 

6 πηαῖκοβ ἴο θ6 υπἀοτβίοοαᾶ. ΤῊΪ5, ΠΟΥ ΘΥΘΥ͂, 15 ᾿ΠΙΘΤΙΟΥ ἴο [Π6 ΓΟΥΤΏΘΤ. 

-προφυλάττοιμι ὑμᾶς. Ξϑ΄ΘΡΠΘΠΒ [ῸΓ ὑμᾶς ννου]ὰ γοδᾶ Ποσθ ὑμῶν, θὰΐ 
Ηϊπάδπθυτρ Ορροβα5 ἴο [Π15 7Π6 ραββᾶσβ ἴῃ {πη6 Ἠοιηϑῦῖς Ἡγτηη ἴο 

ἌΡΟ]]ο, 539 ; νηὸν δὲ προφύλαχθε.---φοθούμεναι μὴ ἀπόλησθε. ΘΗ 

186 ῥτγίποῖραὶ νϑὺρ ἴ5 ἰπ 1Π6 ορίαϊϊνα, ἢ ΟΥ νυ ποὺΐ ἄν, 1Π6. ἀ6- 

Ῥοηάθηΐ ψνευῦ 15 σΘΠΘΥΆΙΥ ἴῃ {Πη6 ορίατίγα, 1 1Π6 αἷπη ρτοροβθά 15 

ΤΩΘΙΘΙΥ͂ ἃ Βυρροβί(οη, νυ ποὰΐ ΔηΥ ποίϊοη οὗἉ 115 τϑα]ζαΐίοη ; Ὀὰξ 1 

{158 ποίΐοῃ ἄοθβ σοπῃθ ἴῃ, {ῃ6 50] αποίῖγο ἰβ θιηρογθά. Ηδρτζο, ἴῃ θη, 

[η6 ἀορ ᾿Ἰηβἰ πυαΐθ5, {παΐ 1 Π6 ὨἰτηβοΙ αἰ ποῖ σιυδτὰ {Π6 566, [Π6Ὺ 

σοῦ] τηοϑί σϑυίαὶ ΠΥ αν τθᾶβοη ἴο ἴδδσ ᾿ϑϑί {Π6Ὺ τηϊσῃξ ρϑυ ἢ. 

Οοἴραγα Καληετυ, ᾧ 808, «7ε{{.-----ῦτι ἀντὶ κυνός, κατ Δ. ““Τδαΐ γοὰ ἅ16 

ἃ συδγαϊαη δπ4 ῥρτγοίθοϊου ὑπο {Π6Γὴ 85 γα] 8 0]6 85 ἃ ἀορ.""---οὐδ᾽ ὑφ᾽ 

ἑνός ““Νοὺ δυύβῃ ὈῪ ΔηΥ͂ οη6."---ἐργαζόμεναι. ““ῬΙγΙΠσ ΤΠΘῚΓ (4515. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ὙΠ. 

6 1. 

διὰ χρόνου. “ΑἸΘΥ 5ΒΟΙῊ6 ἰπίθυναὶ οὗ {{π|6. 1|Κ τῃ6 1ναΐιη 

εἡπίεγγεοίο αἰΐψιιο ἱεηιροτε." ΟὈΟΤΙΏΡΑΙΘ ἤ]αίϊιλῖα, ᾧ 580. ---πόθεν φαίνει. 

“ἌΒθποα ἀο γοὰ 5ΠΟῚ γουΥβ ΙΓ" ἡ. 6.) ΘΒ ΠΟΘ. ΘΟΙ6 γοὰ. Α ἴἃ- 

ΠΑ, πιοάθ οἵ δἀ ἀγθββίησ δὴ οἱὰ ἤθη. Οοιηραγθ Ῥίαίο, Ῥτοίαρ., 
"πῖξ : πόθεν, ὦ Σώκρατες, φαίνει, ΜΥ]Οἢ Οἴσοτο (αρ. υΐβα., νὶ., Ρ. 106) 

θη 6 5 ὈΥ “" μά ἐμ 7. τπᾶς ἑαπάϊετα ἀρρατεβ, Ὁ ϑοογαίε 3".--- Εὔθηρε. 

Νοιμίηρ Γἀτί 6 Υ 15 Κπονγη οὗ 1Π15 ἱπάϊν 4 18].---ὐπὸ μὲν τὴν κατάλυσιν 

τοῦ πολέμου, κ. τ. Δ. ““1αβῇ ὈδίοΓΘ [Π6 οΪοβθ οὔ 1ῃ6 νυ, βαϊὰᾷ 6, Ὁ 

ϑοογαΐθβ, (1 ΘΆ1η6) [Γ0Π}Ὶ ΔΟΤΟδα ; ΠΟΥ, ΠΟΥΘΥΘΥ͂, (1 ΘΟΠ16) τοι 186 

ΟἸΥ 6 ΥΘ,᾽ ὁ. 6., αἵ ργθβθηῖΐ, ΠΟ ΥΘσ, 1 ἀῖὴ ἀννο!]ΐηρσ ἴῃ {Π6 οἷν ΠΘΥΘ. 

Ιη βρθακίηρ οἵ {ῃ6 ἐθυτηϊηδίϊοη οἵ {Π6 ὑγᾶσ, ΕἸ ΠΘΓᾺΒ ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

4114 65 ἴο 1η6 ρθᾶςδδ οὗ Τ᾽ ὨΘσδΙη6 685, ὈΥ ν ΐο ἢ 1η6 ΑἸΠΘηΐδηΒ Ἰοβὲ 8}} 

1Π6 1 Ροββϑββίοηβ θθυοπηὰ {Π6 οσοηῇπα8 οἵ Αἰτῖοα. Οοιηραγθ Ἠϊδὲ. ΟἵὙ., 

11., 2; Ῥιιι., Κιὶ. 1,γ2,8.ν οὃ. 14. ΤῊΪΒ ννὰβ 'ἴπ Β.Ο. 4006.0. ΞϑΠρβοῃ, 

ΒΟΥΨΘΥΡΥ, ΤΘΙΌΥ5 ὁ ἴο 1Πη6 ΠΗ͂Υ γρβαγβ᾽ ρθᾶοθ, Β.Ο. 4229.---ὠἀφῃρέθημεν. 

ΤΠ ραββῖνο ἀφαιρεῖσθαι, ““ἴ1ο Ὀ6 ἀθορτίνοα,᾽ ἰβ οοηβίγυθα νυ] ἢ 8ἢ δ6- 

ουδαίῖνο οὗ 1Π8 1Πϊῃ ἰα ΚΘ ἀννΑΥ.--τἐν τῇ ὑπερορίᾳ. “Ἰῃ [Π6 ΘΟΙΠΕΤΥ 

θογοηά {Π|| Θοηῆπ68 (οἵ Αἰεϊο 8). Οὔβουνθ {μπαΐ ὑπερορία ᾿ὰ5 ἃ 56 ῃ- 

ΘΥᾺ] ΤΘίδυθ πο ἴο 8}} ΓὈγοῖσῃ ρατίβ θυ νη Οσθθοθ απ νυ πουΐ. 

---Οὠἰπιδημήσας. ““ Θο]ουτηΐηρ ΠΘΓΘ."--τῷ σώματι ἐργαζόμενος. “ΒΥ 

θοά᾿]Υ Ἰαθογ." ΤΙ ΊΘΓΑΙΎ, “ὉΥ Ἰαθοτίης νν ἢ τὴν υοᾶν." --ἰΞλδοκεῖ δέ 

οἱ. .«- ἔχοντα. ΟΟΙΏρΡΑ͵Θ ποθ οἢ ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας, ἰἱ..1, 9. 
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-α- Δέεσθαι. “Τὸ δὶς αἷά."" 800 ἴῃ βϑύϑσδαὶ Μ55. δηὰ οἱὰ δἀϊιϊοηβ 

ΤῊ σοτϊηπιοη ἰοχὲ 85 δεῖσθαι.---ἧλλως τε καί. ΟὈΙΏΡΑΆΓΘΕ ἱ]., 2, 89 .-- 

ἐφ' ὅτῳ. “Ὅροι νΒοἢ,᾽ ἑ. ε.,) 85 ἃ ρἰθάρε. 

ὁ 2. : 

τὸ σῶμα ἱκανὸν εἶναι, κ- τ. Δ. ““ΤὨδὲ γὙΟΌΥ ὈΟΟῪ Ὁ} θ6 ΒΌΒΙΟΙ ΘΟ ΠΕΥ 

ΒίΤΟΠΗ ἴο Θᾶγη ΟΥ̓ Ὠΐγθ 1:6 Ποοθββδτί 5 οἵ 116. Ἐγτποβίϊ, Ὁ εἰβκο, 
ἀπά Κομποίάου παν ἱποϊοβοὰ τὰ ἐπιτήδεια ἴῃ Ὀγδοκοίβ 85 8 ἱπίθγρο 
Ἰαιτίοη, ἀδηγίηρς ἰμαὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι ῖ5 ατεοῖκ. Βυΐῖ Ηϊηάδη 
θυγα δηὰ ποῦ τοοθηΐ δἀὐϊΐουβ ἤᾶνθ ΒΌΟΘΟΘΒΒΙΝΥ ἀοίθπαθα 1ῃ6 οτάϊ 

ΠΆΓΥ τοδάϊΐπρ, ὈῪ ἃ σοτηρατγίβοη ἢ Ηδβιοα, Ορ. εἰ ἢ)., 43; Απάοοὶ 

ἀε5, Μίυει., 144, Βεκκ. ; ἀπὰ Ἡετοά., ἱ., 24.---καὶ μήν. ““Απὰ γοί, ἰη- 

"ς΄ τῶν τοῦ σώματος ἔργων. ““ἘῸΥ ὙΟῸΓ ὈΟΔΙΥ ΙΔθΟΥΙΒ.᾽ 

ὁ 3, 4. 

αὐτόθεν. ““ἘοτίΒν ἢ.".---τἐπιτίθεσθαι. “ὍὯΟ ΔΡΡΙΥ γουγβοῖ".--- 

Ὡ»ταρκέσει. “0ὙΨΠῈΙ ἀ5βἰβὲ γου." --καὶ προςελθόντα τῳ τῶν πλείονα, κ. 

τι Δ. “Απά {δῖ γοῦ, μᾶνίηρ σῸΠΘΟ ἴο ΒΟΙΠΘ 9Π6 Οὗ ἴΠ0856 ψῆο ροδ- 

Β6ΕΒ ΤΠΟΤῸ δϑυπόδηϊ ΤΏ68η5, 80 8 ἴη ποοὰ οὕ οὔθ {παΐ νν}}} αἷὰ τη 

ἴῃ τακίηρ σάτα οὐ {π6 πὶ, θοῖἢ βυροτίπιθηδίηρ ((ῸΓ ᾿ΐπ} ἀρτίου! Γαὶ 

Ἰθοτβ," ἄς. Τὴ νοτῦ ἐπιστατέω ἴΒ ΠΊΟΤΘ ὉΒΌΔΙΠΥ σοηδίγυσα ννΣῖι ἢ ἃ 

ἀπιίνο.---ὠφελοῦντα ἀντωφελεῖσθαι. “ΒΥ Ὀδηοδιίηρ εἰπι, Ὁ6 θδῃοπιεὰ 

ὙΟΌΓΒΟΙΓ ἴῃ τυ Γη.""---δουλείαν. “ ΒΙΔΥΟΤΥ (Βυ 0 ἢ 85 {ἢ {5).᾽".---καὶ μὴν οἵ 

γε, κι τ᾿ Δ. “Απά γεδῖ {ΠῸῪ, Ὑγ80 ἰπ 1π6 ἀἰδδγοηὶ βίαίεβ δοὶ 88 ὕ͵ΤΘ 

δἰ ἀΐπρ Οὔ ΟΓΒ, ἀπά ἰδ κὸ σᾶγο οὐ {π|6 ρυ]ς πποηοΥ8,᾿" ἄσ. 

ὁ δ. 

ὅλως μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κι τ. Δ. ““ΝονοΤί 6 1688, ἰπ Βιιοτί, βία 

ὅσ, Ὁ βοογαῖδβ, 1 ἀο ποῖ δ᾽ 8}} ΠΠκὸ τη θοίηρ ᾿ΐ8 016 ἴο σσῆβυτγο ἵγοπὶ 

ΒΥ πο." Εἴνο Μ55. οπηίί ὅλως, δηὰ ἴϊ [5 8150 βυβροοϊδα ὈῪ ϑομιησφὶ 

ὅοτ. Βυῖϊ Βογησπιᾶπη σογγασιν ἀδίδηδβ ἰΐ, χρ αἰ πίηρ 156 βαββδρο 

ἂν οἴου: “ ΑΠουρὴ 1 οδπ ποῖ ἄδην ὑνῆδί γοὺ βᾶν, πονουμοῖδβϑ 

(μόν), ἴο δὸ ὑτίοΥ (ὅλως), 1 στδδιν ἀΐδιῖκο δῸΥν δἰτυδιίοη ἰπ τυ μίο 1 

Τῶν ὕδΔ κυδήδσι 10 156 ὙΨ1}} οὐὁ δηοίμοτ.".-- εὑρεῖν ἔργον, κ. τ. Δ. “Τὸ 
δυνά δὴν οσουραϊίου ἐπ υνμΐσἢ ὁπ Ἡνουὰ ποῖ πᾶνο ὈΪΔπι6,"" ἑ, ε., ἰῃ 

ψΠϊσε ὁπ νου ά ποῖ ὕδ σχροβοά 10 σδηβΌγα.---μὴ ἀγνώμονε κριτῇ 

περιτυχεῖν. “Τὸ τηδαῖ νυ ἃ ἡυΐσο τῆ ἰᾳ ποῖ Βδγβὴ (ἰὴ δὲ ἀ6- 
αἰαίουπ).".-- οἷς νῦν ἐργάζεσθαι. Ῥοτ ἐν τοῖς ἃ ἐργάζεσθαι.---ἀνέγκλη- 
τὸν ὀιαγίγνεσθαι. ""Ἴὸ ρὸ τργουσὶν {πσπὶ υνμουΐ θ᾽ απιο."" 

46. 
τοῦς φιλαιτίους. “ὙΒοδΟ ν᾿ μῸ ἃτὸ Τοηὰ οἵἉ Ὀἱαπιίηρ," ἑ. εν ἴθ 6 σσῃ- 

βοτίου.---ὀιώκειν. “Τὸ κοοὶς αὔοσ."---πομένειν. “Τὸ ἴᾶκο υροῦ 

. 
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γου.""--φᾳςυλάττεσθαι. “Τὸ ἁνοϊά.᾽" ---οὕτω γὰρ ἥκιστα, κ. τ. Δ. “«ἘῸΙ 

ἴη {π|5 νὰν 1 {Πῖηκ {Παᾶΐ γοι γ}ν1}}} θ6 Ἰθαβί ἱπνοϊν θα ἴῃ σΘηΒΌΓΘ, δπὰ 

Ὑν}}} τηοϑί βῆδοία δ! Πηα αἱὰ ἴῃ γ οι ΡΟΥΟΥΥ." -Δδιαρκέστατα. “Μοβὲ 

ἱπάθρθπάθημγ." 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 

δ 1. 

οἱδα δέ ποτε αὐτόν, κ. τ. Δ. “1 Κπονν, 4150, οὗ μ]5 παυϊηρ ΟΠσ66 

μροατὰ Ποῖ ΟΥΪΐο,᾽" ὁ. 6.. 1 ΤΘΠΊΘΙΩΌΘΥ, 4150, ἢΪβ μανίησ οη66. πραγ 

Οτἰΐο 580.---τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. “ΤῸ αἰζεπά ἴο Πἷβ οὐ δα Γ5.᾽" 

ΑἹΙ 1Π6 ογαΐουβ ἀπά δοϊηθαϊδηβ ργονΘ ἴΠ6 {τας} οὗἉ ΟΥτοΟ᾽Β σοτηρ! αἰπΐ. 

11ῖ6, ἱπάθϑα, νγὰβ Ππαγαββιηρ δπα [{]] οἵ ἴσχοι] αὖ Αἴῆθῃβ, οἢ 80- 

οουπΐ οὗἩ [Π6 ΒΥ οὗ Βυοορῃδηΐβ ΟΥ̓ ᾿ΠΙΟΥΓΊΘΥΒ, ΠΟΤΩ 1Π6. ΡΘΟΡΙΘ 

ΡΘΟΥΠ 64 ἴο ἀοου56 δηα Πδγα55 1ἴΠ6 ὈΘΊΓΘΥ Ο1]8455, ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ {Π|1ηΚ- 

ἴῃς ἰῃαΐ 1 ἰϑπαθα ἴο ρύθβουύνθ 1π6 Ρυσὶ νυ οὗ {πο ὶγ ἀθιηοοτδου. 

ῬΘΟΌΠΙΑΥ θυ σείειν ννὰ5 564 ἴο ἀδποίθ {Π6 ἀββαῦ]β οὗ {Π656 σδ]υτη- 

Πἰαίοτβ ΡΟΝ {Π6 το. (ϑολπείάον, αὐ ἰοσβ. Ὑγλεείεν, αὦ ἰοε.γ---ἐμὲ εἰς 

δίκας ἄγουσιν. “4ΑΥΘ Ὀγηρίηρ ΔοίΙοη5 ἃσαϊηβί τη6." ΤΙ ΎΘΥΔΙΙΥ, ““ΔΥΘ 

Ἰραάϊηρσ τη6 ἰῃΐο δοίϊοπβ."---ἢ πράγματα ἔχειν. “ΤΠ ΠᾶΥΘ ΔΠΥ͂ 

(ΥΟῸ]6 (αρουΐ 1[Π6 τηδίϊθ1),᾽) ὁ. 6.., [πη Ὀ6 ἱπνοϊνϑα ἴῃ {π6 ἰγοι]6 οὗ 

ἃ Ἰανγβαϊί. 

ὁ 2, 3. 

κύνας δὲ τρέφεις; “ΓΘ ΡΔΥ]016 δέ Ἰη ᾿Ἰη οΥτοσδίοη5 οἴ θη ΤΘΘῚΒ ἴο 

αοτηθίῃϊηρ ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΘα ὈΥ 1Π6 ᾿τπηασὶ παϊϊοη. 80 ΠΘΥΘ, “ (νηΐ γοὰ 

ΒΆΥ ἰ5 θα δῃποῦρἢ), δμέ ἀο γοι Κορ ἄορϑβ," ζἄο. Οὐιηραχε ἱ., θ, 15. 

-πἀπὸ τῶν προθάτων. ΤΠ6 ΟἼΘΘΟΚΒ, 85 Ὑ}6]}} 85 {Π6 1,αἰΐηβ, οἴη τὸ - 

Ρϑαΐ {Π6 ρτθροβίμοη οὗ ἃ Θοιῃροιπηα ννοτὰ ὈΘΙΌσΘ 1Πῃ6 οᾶ56 οἵ ἴῃ 6 βυὺ- 

Βίαπεϊν.---οὐκ ἂν οὖν ϑρέψαις καὶ ἄνδρα, κ. τ. Δ. ““ὙΝουΪὰ γοὰ ποί, 

{Π6π, ΒΌΡΡοΥ ἃ τηδῃ 4|50,᾿ ο.---εἰ μὴ φοθοίμην, ὅπως μῆ, κ- τ. λ. 

ΦΤΓῚ ννο 6 πού αὔ αἰ ὰ {πα΄ Π6 τηιρὴϊ ἴῃ ΒΟΠ]Θ ὙΨΑΥ͂ ῸΥΠ ὈΡῸΠ ΤΥ 56]. 

ΤΑΊου ΠΥ, “ΠΟ Ἠ6 τηϊρῃϊ ὰγη," ἄο. ΑΠΘΥ νϑυθβ οὗ ἔδαγίησ τ 

Βοιηθίϊτηθβ Πηᾶ, ἴῃ Αἰτϊο, ὅπως μή ᾿ἰπβίθαα οὗ 1Π6 5ΙτΏΡ]6 μή, ννῖτἢ 186 

ἴοτοθ οὗ {{π|0 1 αἰϊη φμοπιοάο που. (Καληεν. ὃ 814, Οὐ. 4, .71ε1.}---χαρ- 

ἰζόμενον οἵῳ σοὶ ἀνδρί, κ. τ. Δ. ““ἘῸΥ ἃ ΡΕΥΒΟΠ σταίη ΒΌ ΟΝ ἃ τη ῃ 

ἃ5 γοῖϊ 816, γαῖπου ἴπᾶπ θοΐηρσ μαϊθαὰ Ὀγ Πίπη, ἴο Ὀ6 Ὀδποἢιρα." ΟὉ- 

Β6ΥΥΘ {Ππαΐ οἵῳ σοὶ ἀνδρί 15 ἴῸΥ ἀνδρὶ τοιούτῳ οἷος σὺ εἶ. ---τῶν τοιούτων 

ἀνδρῶν. ἼΠ656 σϑηϊνοβ, δοοογάϊησ ἴο ΘΟ ΠοίαοΥ, ἀθροπᾶ οἢ τινές 

υπάογβίοοά. Βυΐ ἸΚ ΝΠΘΥ ΤΠΟΥΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ Τα Κ65 {ποῖ ἀθροπᾶ οα 

οἵ ---πάνυ ἂν φιλοτιμηθεῖεν. ““Υ̓ου]ὰ ἄθροτῃ ἴΐ ἃ σγβαΐ ΒΟΠΟΥ ᾽ἢ 
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ὁ 4. 

καὶ ἐκ τούτων ἀνευρίσκουσιν ᾿Αρχέδημον. “ΝΟΥ͂Υ, αἴτογ (15 οοηγοι- 
Βδίΐοῃ, [ΠΟῪ ἀἰβοουύθυ, ὈΥ ἱπαυϊ Υ, οπ6 Ατομθάθιημβ.᾽"" ΤῊΐβ 15 1:6 
Ρεσβοῦ 0 δοουβοᾶ (Π6 σΘΏΘΙΑΪΒ ΤῸ ποὶ βαυίησ 16 Βῃϊρυντθοκοὰ 
Ββαῖουβ δὰ βο]ἀΐθυβ, αηὰ θυγγίησ {Π6 ἀθδὰ δου 1ἴῃ6 Ὀδίε]6 οὔ Ατρὶ- 

πυ885. (Οοιῃρατγο ΤΙ νυ 8}}}5 δοσοοῦπΐ οὗἁ 5 Του ΘΠ ηΐβ οἢ {μας 

οοοδβίοη, Ηϊδέ. Θτ., υο]. ἰν., Ρ. 129, 12π|0 εἀ.)---οὐ γὰρ ἦν οἷος, κ. 

τ. Δ. “ἘῸΥ Ὠ6 νγαδβ ποῖ Β0ΟΝ ἃ ῬΘΥΒΟῃ 88 ἴο ΓΔ ΚΘ ραΐηῃ ὈΥ͂ ΘΥ̓́ΟΙ͂ 

τη6 88." [ΓΛΈΘΓΑΙΪΥ, “ΤἾΓΟΤ ΘΥΘΙΥ͂ (Ὠϊησ." ΒΌΡΡΙΥ τοιοῦτος Ὀδίοτα 

οἷος.---ἀλλά, φιλόχρηστός τε, κι τ. ἃ. “Βαϊ, Ὀδίησ Ὀοΐ᾿ ἃ ἸΟΥ͂ΘΙ οὗ 

δΒοποβίν, δηὰ ροββοββϑὰ οἵ ἃ ἸΆΥΡΘῚ 5αγο οὗ Κθθὴ σϑϑανῦ υΥῖξ (μη οΥ- 

ἀϊπαγν, Ἰυδὲ ἴ6 τῆδῃ ἴὸ τπᾶκα τρόπου οὐ οὗ (δ ἱπίοτμμουβ ἐβιθτη- 

ΒΟΙν65,᾽" ἱ. ε., ὈὉῪ τίη σίηρ δοίίοηβ ἀσαίηβι {ῃθ τὴ ΓῸΓ [8156 δοουβδίϊοπβ 

ΟΥ̓ ἱπάϊν! 818, ἀπὰ σοτηρο!!πσ {ΠΘτὴ ἴο ΡΔΥ ἃ Β.ΠῚ Οἵ ἸΠΟΠΘΥ͂ ἴο Πὲτη 

ἴογ Ὀθίηρ αἰϊονγεὰ ἰο θβοᾶρθ. Οὔβεοτγνθ ἴπαὶ λαμύάνειν ἀδρεπᾶβ οἢ 

οἷος, αἱ 186 θορίπηίηρ οἵ 16 βεπίθποθ. 8 Παῦθ τϑίθτγεά εὐφυέσ- 
τεέρος ἴο ΒΟΌ ΘΏΘ655 οὗ ἰη6]]6οΐ, ποῖ, ἃ5 ΚΟὮΠΟΥ ἀο68, ἴο οἰοαναίίϊοη οὗ 

Οἰδγδοίου, ᾿νμἰοἢ 18. ΔΙ γον ἱπηρ] 16 ἃ ἴῃ φειλόχρηστος. {Ὴ6 σοιητηοῃ 

ἴοχί, ἴπ (6 ΡΙδςα οἵ εὐφυέστερος ὦν, '!5 ἔφη ῥᾷστον εἶναι. ΟὔΒΟΙΤΨΘ, 

ΤΏΟΤΘΟΥ͂ΟΙ, παι ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν σαῃ ποΐ ΤΟΙΘΙ, ἃ8 ΒΟΙ16 {πῖηκ, ἴο 

ἃ τοοοίνίηρ οὗἨ ὈΓΙθ65 ἴγοπὶ ᾿ΠΙΌΤΙΠΘΥΒ, ΤῸΓ (6 πὶ {μ6 Ργθροβίείοη παρά 

νου πᾶνο ὕδδη διηρίογοὰ ἱπβίοδα οἵ ἀπό. 

ὁπότε συγκομίζοι. ““ὙΥΒΘΠΘΥΘΥ 6 σαϊμοτοὰ ἴῃ." ΟὔΒοσνΘ ὮΘτα 

1:6 οτπρογπθηΐ οὗ {πὸ ορίδιϊνο υν ἢ ὁπότε, ἰο ἀσποίο ἱπάοῆηϊίθ ἴτ6- 

ἀυσπου. (Καλπεγ, ὁ 843, α., .1ε[.γτἀφελὼν ἔδωκε. ““Ἠδνίηρ ἰαΚοη 

ἃ ροπίοη, γᾶν ἰξ.) ΚΟΉΠΟΥ τϑδαβ ἔγοπι σοῃ)θοίυγο ἀφελὼν ἂν ἔδωκε, 

ννμἰσἢ ἔτ πὸ θὰ διηθηάδιίοῃ.---ἐκάλει. “ Ιην θὰ Ηἰπ." Αἶοι 

186 Ροτίοσιηδηοθ οὗ ἃ βδογῆσθ, δὴ δηΐουίαἰ ππηθηΐ ὑγὰ8 ὈΒ0Δ}Υ ῥτο- 

ρατοὰ, το υυπίοῖι τοϊδιίοηβ δηὰ {τἰθηὰβ νου ἰην θά. 

ὁ δ. 

νομίσας δὲ ὁ 'ΔἈρχέδημος, κι τι Δ. “Νον Ατομοάθιυβ, μανίην 

σοποϊιδοά (γοτλ 4}} {ἰι|8) (αὶ 106 Βοῦβο οἵ Οτΐο ννᾶβ ἃ (ΒΌΓο) 

τοίυσο ὑπο Πΐπη,᾽" ἑ. 6., (δὲ "6 νυ] ΔΙνΤαΥΒ μᾶνο ἃ τοίυο ἰῃ (Π6 

δβοῦδβο οἵ ΟἸίο.---μάλα περιεῖπεν αὐτόν. “Ῥαϊὰ μτοαὶῖ αἰϊοπίίοη ἴο 
μη." Οοιμρᾶτο Τίπισι, Ϊες. Ῥίαί. : περιεῖπον " περί τινα ἦσαν 

ϑεραπευτικῶς καὶ φυλακτικῶς, ἀηὰ σοηδυὶς πμληζεη, αὐ ἰος. --- ἀνευ- 

ρόκει. Οαπίαϊ!ο ἀπά Ὠίηδοτί, νυ ΤΟΥ Ῥαγίβίδη Μ55., τοδὰ ἀνευ- 

ρίσκει, Ὀυϊ 186 μ᾽αροτίδοι ἀδποίοβ {π|6 σοἰοτίν οὐὕἩ Ατομβοάθπιυβ᾽Β ὑτοὸ- 

σοσάϊηρε.---εἰς δίκην δημοσίαν. “Τὸ ἃ ρυδ]ῖο δυΐ:." ΤΡ βυπηπιοηϑ 

ἴῃ βυοὶ οδοδ ννῦβ οαἸ]οὰ πρόςκλησις, ΟΥ δἰ ΡῚῪ κλῆσις. ΤΟ ναὸ ἰ5 

προζκαλεῖσθαι, οἵ καλεῖσθαι. (Μείεν ει. δελόπιαπα, Αἰ. Ῥτοε., Ρ. 616.) 
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--ἐν ἢ αὐτὸν ἔδει κριθῆναι, κ- τ. Δ. “Ἰη ΜΒΙΘῊ 6 τηϑέ, «αἴ ἐουπᾶ 

δα ΠΥ}, θ6. οΘοπαἀθπηηθά (10 1Π6 ΡῬαΠΙΒΗγηΘηΐ) ϑν]Οἢ Π6 τησβύ ΒΌΠΈΓΤ, 

ΟΥ (ἴο 1η6 ἢπ6) νυν] 6 μηδὲ ΡαΥ͂,᾽) 1. 6., ἴῃ ΠΙΟῊ ὁ τνουἹὰ Ὀ6 ἀ6- 

οἰαδα τυνμαΐ ὈΟΔΙΠΥ ΟΥ ΡΘΟΌΠΙΔΥΥ Τη]οΐ ἢ6 5ΠΟυ]ᾶ ΥὙΟΠΩ͂ΘΥ 85 δίἴοῃθδ-: 

τηθηΐ. ΟΌὈΒΕΙΥΘ {παΐ παθεῖν ἀπα ἀποτῖσαι ἅ16 ᾿ΘΟΠ Πΐο8] ἰΘ Τη5, Ρ6- 

ΘΌ]ΪΑΙ ἰο 1η6 ΤΟΥΙΉ.]ὰ Θιωρὶογθα ἴπ ΑἰΠΘηΐδη {{14]5, [Π6 ἢγϑί μᾶνίησ 

ΤΕίδυθμοθ ἴο ὈΟΟΠΥ ΡῬΠΙΒΗμτηθηΐ, [η6 βθοοπμᾶ ἴο ἃ ΡθοππίΑΥΥ ἢπ6. 

(Οοτρατθ «Α{ἐ. Ῥτοο., Ῥ. 139.) 

ὁ 0,7. 

πολλὰ καὶ πονηρά. “ἜΘ ΟΥ̓ΘΘΚΒ ΤΘΡΊΠΑΥΥ Ἰοΐῃ πολύς ὙΠ ἀποίμ θυ 

δα]δοίϊν βχργθβϑβίησ Ῥγαΐῖβθ Οὐ ὈΪᾶῖηθ. (7Ίαϊιλία, ᾧ 444.)--- πάντ᾽ 

ἐποίει, κ΄ τ. Δ. “Ια ΘΥΘΙΥ {πϊηρ ἴῃ ἰδ Ρουγου ἰο σοὶ τὶ ἃ οὐ Ατομα- 

ἀσιηι5.᾽" ---οὐκ ἀπηλλάττετο. ““ ὉΙά ποῖ Ιδανϑ ΠΪπη 810Πη6." Μοτδ Ἰἰἴ- 

ΘΙΆΙΠγ, ““αἸά πο ἀδρατί ᾿τοτὰ Πϊτη.᾽ ---ἕως τόν τε Κρίτωνα ἀφῆκε. 

ἐς ΠῚ ἢ6 Ππαᾶ Ὀοίῃ σθαβϑά ἴο δῃηπου Οτἱΐο."" ---αὐτῷ. ““Τὸ (Ατοδο- 

ἀδγηι5) Πἰτη5ο 1" -ὔδη τότε. «“«ΤΏἬὭΘΗ, ᾿ηἀ6οα." ΤῊΘ 1 διη ἐπι υεγο. 

-ἶνα τοῦ κυνὸς ἀπολαύωσιν. ““ΤὭαΐ ΠΘΥῪ ΤΠΔΥ πᾶγθ {Πη6 Ῥοπρῆΐ οἵ 

(15 ἀοσ."--,φγύλακα. “.Δ5 ἃ ρῥτοίθοϊογ.᾽" 

ὁ 8. 

τῷ Κρίτωνι ἡδέως ἐχαρίζετο. ““ΑἸΔΑΙΥ σται θα ΟΥἕο (ἴῃ {815}, 

τ. 6.) ΔΟΟΘ464 ἴο ὨΪδ ὙνΊΒΏ65 ἴῃ Ῥτοίθοίπσ ἢΪ5. {τ 6 η 45 8]50.---καὶ οὐχ 

ὅτι μόνος, κ- τ. 2. “ΑΠΑῚ 40 ποΐ 56Υ ὑπαΐ ΟΥΟ ἃ]οηθ νγὰ5 Ἰδ ἴῃ 

{γα πα 11, θὰ 4150. 5. ἔτι  π45.) Ἐχαϊναϊοπί ἴο καὶ οὐ λέγω ὅτι 

μόνος, κι τ. Δ. Α ΤΊΟΙΘ ΘΙηρῃαΐϊς τηοάθ οἵ δβχργοβϑβίοη ἐμδῃ καὶ οὐ 

μόνον ὁ Κρίτων, κ. τ. Δ. ΤΉΘ56Θ 816 186 νγνογᾶβ οἵ Χϑπορβοηῃ.---εἰ δέ 
τις αὐτῷ τούτων, κ. τ. Δ. ““Απᾶ [{ΔΠΥ͂ 0Πη6 οἵ {Π056 ὈΥ͂ ΟΠ Π6 νγὰ5 

Ὠαΐοά, βΒουρῃΐ ἰο ΤηᾶΚ6 ἰζ ἃ ΒΟΌΧΟΘ οὗ ΤΘΡτΌΔ ἢ ἀπίο Ὠΐπη, {παᾶΐ Π6, 

θδίησ Ὀαποῆϊθα ΒΥ ΟΥο, Γαννηθα ἀροη Ὠϊτη.᾽" ΟΌΒΟΥγΘ ἤΘΙΘ {ΠΗ οτη- 

ΡΙογτηθηΐ οὗ 1η6 ορίαϊϊνθ, ἂἃβ ἀθποίϊησ 1η6 βπεϊπηθηΐβ οἵ ἵῃο56 80 

τηδάθ {Π6 ομαυρθ 'π απδβίϊοθ. ΤῊΘ σομηηοη τοδαϊηρσ 18 ἀδοϊ 5 ]Υ 

1ΠΤΘΤΙΟΥ.----τοῖς δὲ πονηροῖς διαφέρεσθαι. “Ἀπ ἴο ")6 αἵ νατίδηοθ Ὑ ἢ 

1π6 θαα."-- πειρᾶσθαι. “ΤῊΪΒ ἱπΠηϊγ6 15 οὈ]θοϊοα ἰο ΌῪ ΚαΠΠΘΥ: Βθὰϊ 
'ξ 15 Του πᾶ ἴῃ 81] {Π6 Μ55. ἀπᾶ ρῥυϊπίθα δα! 05. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΚ Χ. 

41. 

Διοδώρῳ. ΡΟ {18 ρουβοῦ νγὰ5 18 ποῖ ΚΠΟΥΡΙ.--τᾶν τίς σεε τῶν 
οἰκετῶν, κι τ. Δ. “ἸΓΆΠΥ ὁΠ6 Οὗ ΥΟῸΓ ἀοτηθβεϊοβ ΤᾺ Π5 δΥΥαΥ, ἀ0 γοὰ 

ἴακο σᾶγο ἰπ ἢδ᾽ ὙΓΔΥ ὙΟῈ ΤὨΔΥ ΓΟΟΟΥΘΥΙ Ὠΐπη ἢ Οὐδβόσνθ {πδΐ σοι 

Βοτθ ἰβ σονεγποὰ ὉγῪ ἀποόρᾷ, απὰ ποῖ σοπηθδοῖθα υυῖἢ οἰκετῶν, ᾿ἰϊ6τ- 

ΔΙ, “ΤΌΠΒ ΔΙΓΔΥ͂ ΓῸὉΓ γου." [Ι{ 85 ἰπ [δοῖ, {πΠΘγοίοσθ, {6 ἀαέΐσμς ἱπ- 

εσπιπιοάϊ. (Μαιίλία, ᾧ 412, 9.) 

2. 

καὶ ἄλλους γε νὴ Δῖ, κι τ. Δ. “ (Ὑ1685), ὉΥ 70γν6, δηὰ, ἱπάθοὰ,᾽" ἄς. 

Οὔβοτγνο {πὶ καί ΒΟΓΟ ἱπηρὶ 165 ἃπ ΔΠΒΎΓΟΥΙ ἴῃ 106 ΔΙ γτηδίϊνο ; ἀπά {Π6 

μΡαπίοϊο γέ ἰ5 δὐἀεὰ [ὉΓ {Π|6 58 Κ6 οὗ δ ρἢΔ5|8.---σῶστρα τούτον. “Α 

τοῦναγά Τ0Γ Ὀτγίηρίηρ 115 ὁη6 ὕδοκ.᾽"-- ἐάν τίς σοι κάμνῃ, κ. τ. Δ. Οὔ- 
ΒΕΙ͂ΥΘ {πῆ ἴοτο ἀσαΐῃ σοι ἀσροηὰβ ὁπ κάμνῃ, ποΐ οη οἰκετῶν.--οκιν- 

δυνεύει ἀπολέσθαι. “" ἈῸΠΒ ἃ τίβι οἵἉ ροτγίβιίηρ.᾽" --- σοι ἄξιον εἶναι. 
ἜἸΤῊδὲ ἴξ ἰ5. Ὑγοτὴ ὙΟΌΤ ὙΗ116.᾽" --- ἐπιμεληθῆναι. ῬῸΤ ἴ86 πιϊάἀ]θ 

ἐπιμελήσασθαι. Οοτηρατο ἰ., 4, 13, δηὰ ἰἱ., 7, 8. ν 

ὁ 3. 

καὶ μὴν οἶσθά γε. Οὐτηρᾶτγο ἰἱ., 3,4. ὙΠ686 υνογὰβ (0 ὁ δ θοϊοης 
ἴο βοσγδίοβ, ἱπουρὴν οὐ πο συνίβ6 τηατκοὰ ἰη 186 οἀϊίοη οἵὁἩ Βογποιηδπη. 

-- ἀγνώμων. “ [πβοηβί0]6 (10 {ὰΥΟΓΒ).""-- Ἑρμογένης. ἨδΥπιορόΠο8 
65 1Π6 βοὴ οὕ ἃ ΨΘΔΙΓΌΥ οἰτίχοη οὐ Αἰπδηβ, παπηθὰ Ηἰρροηίουβ. 

Ηἱΐν ὑγοίμνον ΟΔ}}}85 ἰημοτγίτοὰ 81} [η6 ΡγΟρΟΤΥ οἵ "8 Τα ΠΟΥ, 8ὸ μαι 

56 δἰ πυβοὶ Γ νᾶ ἴῃ ὙΟΥΥ στοδϊ ρονοτίν. Ηδ νγὰᾶβ ἃ (ἐμ Ὁ] Γτἰθηὰ οἵ 
βοσγαίο8.---τὸ ὑπηρέτην... .. ἔχειν. ““ὍΤΒΘ πανίηρ δὴ δροηὶϊ."-πα- 
ράμονον. Ὑ αΙοΚοπδοΥ σοπ᾽ δοίυγοὰ παρομόνεμον, ὙΥΐοἢ ΔΟΙΌΔΙΥ ὁ0- 

οὐχ δἱ ἴἰ͵ 4, 6, δηά [ἰ|.,.1}1,11, Το ῥγοβοηΐῖ, ΒΟΥΥΘΥΟΥ, [5 10)6 ΤΆΓΟΥ 

ἴοσις, πὰ ἰᾳ ἰουπά αἷδὸ ἱπ Ῥίπάδτν, Νέεπι., Υἱἱἱ., 28, Α5. Χοπορδοῃ ἰϑ 

οδά οἵ ἰηιγοδυσίηρ οσσδίοπαι! Υ ροσιίο ἔοττηβ οἵ ὀχργοββίοη ἰηΐο ἢΐϑ 
Ργόδο, νγὸ μνᾶν αἰϊοννοά {πὸ ἰοχὶ τὸ τοπιδίη ὑπο! στοῦ, νυ ΚΟ ΠΟΥ 

ποὰ οἰνοτα.---καὶ τὸ κελευόμενον ἱκανὸν ποιεῖν. Βοιιηοίδογ ἀπά Πίη- 
ἀοτ ρυὶ εἰνοβοὸ ννογάβ ἰῃ ὑγαοκείβ, ὙΝ εἰβκο δηὰ ΒοθΟ.Σ τοΐδοῖ {πο πη, 

ὁ 4, δ. 

οἱ μέντοι ἀγαθοὶ οἰκονόμοι. “ Οοοά δοοποιηίδί, Τογβοοί." Οὗὐ- 
βοῖνο {δι μέντοι ἐπ ἤότο ἰγοηΐσαὶ. Οοπιρατο ἥεγπιαην, αὐ Κὶς. Ρ. 

Βιεὲ .- γον τὸ πολλοῦ ἄξιον, κι τ. Δ. “νη οη γοῦ μᾶνο ἰξ ἰπ γου 

ΜΠ 
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ΡΟΥΤΟΙ ἴο ῬΈ͵ΓΟΠΑΒΘ ΤΟΥ ἃ 5118]} βυτη γμαΐ 15 ὑγουΐῃ ἃ Ιαγρθ ΟΠ6.᾽ 
1 ΤΘΓΑΠΥ, “ ἴο Ὀ0Υ [ῸΥ 110 {16 τυμαΐ 15 σσουτῃ τη ἢ." --διὰ τὰ πράγματα. 

(Τῃ σΟΠΒΘΉΈ6Πη068 οὗ {Π8 ρΡγοβθηΐ βίαϊθ οὗ δῇ γβ,᾽ 1. 6., ἴῃ ΒΌΘΗ ἐἰτηθ5 

ἃ5 ἴῃ6 ρῥτθβθηΐ.--- νομίζω γὰρ οὔτε σοί, κ. τ. Δ. “ΕΓ Ι {Π]ηἰς 1Παΐ 

ΠΘΙΓΠΘΥ ἰβ γΟΟΥ ἰηνἸΠΠησ ΠἰΪΠῚ [0 ΘΟΙῚΘ ΤΠΟΥΘ ΠΟΠΟΙΔΌΪΙΘ ἴο γοῦ ἔμδπ 

ὙΟΙΓ͵Γ βοίΐησ γΟΌΓΒΘΙΓ ὩΠίο ΠΪΠΊ, ΠΟΥ ἴ8 ΥΟῸΥ ἀοίησ ἴῃ656 (πϊηρβ ἃ 

δτθαῖθυ θοοη 10 Ὠΐτη Πδη 0 γουγΒ ἢ," τ. 6.) γΏ 116 1Π6 τηδκίησ πὴ 

γΟῸΓ ἔτθ πα 15 ποῖ ΤΟΤΘ [ὉΥ 5 δἀναηΐασο [Πδη ῸΥ ὙΟΌΥ ΟΥΤΏ.----τοῦ 

αὐτὸν ἐλθεῖν. Ἦδτο, [Π6 αἰϊγαοίίΐοη Ὀεὶησ πορ]θοίθα, αὐτόν 15 ΤΌΤ 

αὐτῷ. (Καίμιοτ, ᾧ θ15, εἰ.) 

ὁ 6. 

οὐ πολὺ τελέσας. “«ΥΠΠΟυΐ τη 0 ΘΧΡΘη56." ΤἼ(ΘΥΆ ΠΥ, “ παυησ 

ποΐ δχρθηβα τηυοῃ.᾽.---ὃς ἔργον εἶχε. “ὝΠΟ τηδ68 ἴζ ἢΐ5 ΘΙ ρΙου- 

τηθηΐ, {παΐ,᾿ ἄς. ΟὐοΙηραγα Καλπεῦ: “ Ομ βεάιϊο τὰ ἀρεϑαξ, εἰ »γϑ 

οδιοιϊὶ 5ιιὶ ρατίε ἀμοεϑαΐ, ειἰ,᾽) χα. 



πντςος-., 

ΒΟΟΚ ὴΙ. 

ΟΗΑΡΤῈᾺΗΠ 1. 

61. 

τοὺς ὑρεγομένους τῶν καλῶν. ““'ΤΏΟΒΘ ὙἘΟ ὙΓΘΙΘ ἀΘβίσουβ οὗ ρυδ- 
ἤς ΠΟΠΟΙΒ,᾽ ἑ. ε., (η6 ΒΙΡῊ ΟΠΟΟ5 ἴπ 1Π6 βίαϊθ. Οὔβοῦνθ πού 186 

ΡῬΟΟΌΪΔΥ ἴΌτοΟ οἵ τὰ καλά, ἀπ σοϊηραγα {Π6 ΘΧρ]απαίίοη οὗ ὙΥ εἶβῖο : 

καλὰ ἀΐς σιυπί τπιπετα γιδίϊεα, κοηοτε8.---ἐπιμελεῖς ὧν ὀρέγοιντὸ ποιῶν. 

“ΒΥ τηακίησ ἴἤθτη αἰ σοπὶ ὙΠ τορατγὰ ἴὸ {Π6 ΟΠ ο65 νυ ΐο ἢ ΠΟΥ 
τηΐρσιξ ἀδβίγο," ἐ. δ., ΘΔΥΘΙΩ] ἰπ φυδ] Γγίηρς {ΠΟ ηβοῖν 65 ἴο 1} [μ686 βία- 
τίοπβ Ῥσορουνν. ΤῊ ορίατίνο ΠΟΙ ΘΧΡΓΘΒ565 ἱπάθβηϊθ ΤΓΘαΌΘΠΟΥ, 

δηἃ πόποδ {Π6 ΤΟΙΌΤΟΠΟΟ 8 10 ὙὙΠΔΙΟΥΟΥ ΟΠΟ65. ΤΠΟῪ πηΐσΐ ἀθβῖσο, 

αἴ ἩΥΠδΊΘΥΟΥ {{Π|6.--- Διονυσόδωρον. ΤΟΠΥΒΟΔΟΙΌΒ νγὰ5 ἃ ἠδ οὔ 
Ομΐοβ, ἀπὰ ὕγοίμου οὔ {πη Ἐπιμγ ἀοπη5 ΠΟΥ νῃοτη ὁπ οὗ Ρ]αΐο 8 

αἰαϊοσιθβ 5 δηθὰ. Ηδ ἢγβὲ αββυμηθᾷ {Π6 οὔοο οὗ ἃ ὑγοίθδβοα 
ἴσδομογ οἵ πα Πἰατν (οι 5 αἵ Αἰμθηβ, θὰ: αὐπογυγατὰ ἰυτποὰ ϑορ ϊβέ. 

Οσπηραᾶτο Οοδεί, Ῥτοσορορτ. Χεπ., Ὁ. 38, 85. οἰϊδὰ ὈΥ ΚΟΝΠΟΤ.---ἐπαγ- 
γελλόμενον. “Ῥτοίοββίηρ." ---στρατηγεῖν. ““ΤΏΘ ἀτί ΟΥ̓ σα ΠΟΙΆ ΒΕ Ϊρ.᾽" 
ΤΛΙΟΤΑΙ͂Υ, ““1ο 6 ἃ ρόποτα).᾽"--τῆς τιμῆς ταύτης. ““ΤῊΪ8. ΘηΡΙοΥ- 

τηθηΐ," {ἱ. ε., ἴῃαἱ οὗ σοποτῖαὶ. 

ὁ 23, 3. 

. αἰσχρὸν μέντγι. “Ἰὸὲ νγὰβ ἀϊβρτασοίῃ, ἱπάθοᾶ." ΤῊΘ ρΡαγίίοἱθ 
μέντοι ᾿ι85 ΠΟΙ ἃ σΟΠΠΙΤΠΔΙΟΤΥ ΤΌΤΟΘ, ΚΘ 1Π|6 1,αεπ σέτο.----στρατη- 

γεῖν. “Τὸ ὃ6 ἃ βἜ ΠΟΓΑΙ."" ---ὐξόν. “ὙΠ Θη ἢ6 1185 ἴξ ἴῃ 18 βουγ τ. 

Λοσυβαῖίνο ἀυβοϊυῖθ. (Καλπεν, ὁ 700, .7γε1.)---ἀνδριάντας ἐργολαδοίη. 

“5ηιου!ὰ σοηπίγασί ἴο τη Κὸ βίαι 5." Ι͂η 1ιαιίη, “ σίαίμας ςοπάμεετεῖ 

“μεϊεπα.." --μεγάλα τά τε ἀγαθά, κ. τ. Δ. “1 [8 παίυταϊὶ {πδὶ Ὀο(ἢ 
06 ἀὐναπίαροβ δῃουὰ Ὀ6 γταδῖ, {Γ μ6 Ὀ6 ΒυσΟΟ ΒΒ], δηὰ 16 ου 8 

στοαὶ, {ΓΠ6 ΤΟΙΔΙῚΥ Γα1]."--τοῦτο. 8500 ἰῃ ΒΟνΌγα Μ55, ΤῊΘ σομηπηοη 
ἰοχί [185 τούτου.---ὐἰπιμελόμενος. ΤΏΩΒ ἴῃ ΟΣ Ῥαγίβίδη Μ58., ἴῃ 
Ρἶδοθ οὐἉ 16 σοπηοη τοδάΐηρ ἐπιμελούμενος.---λθόντα μανθάνειν. 
“ΤῸ μῸ δηὰ ἸοῦΤη.᾽" 

ὁ 4. 

προζέπαιζεν αὐτῷ. “δ υὑδοά ἰο δροτί νΥἱἹ1 Ηἰτη." ΤΟ ἱπιροτίδοι 

μβότο ἰπ σογγοσί, δ5 [δ τηλγκβ ἃ τορος οη. 5 ΘρΒΘῺΒ τοδάβ ἵγοπι {0 
ΑἸάϊπα οὐϊιίοη, πὰ ἴουτ Μ55., προζέπαιξεν, ἃ ἴογπι ποῖ υϑοὰ Ὀγ {Πὺ 
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Αἰ65. ΕῸΥ {Ππ6 ἀαίνθ δου προςπαίζω, ΞΟΠ] ΤΓοδεοῖς αα ῬΆγυτι., 

Ρ. 409. ΤΙη {Π6 5Ισηϊποδίίοη οἵ ἀεγίάϊηρ, ἴΐ 15 οοπβίταθα νυ δῃ δο- 

Ουβαίϊγα ἴῃ Ρ]αΐο, ἤἥεπος., ἢ. 385, Ο΄., απ Ῥλαάν., Ρ. 265, Ο.--ῶςπερ 

Ὅμηρος, κι τ. Δ. ὙΤΠ6 ρᾶββᾶσθ ὉσοῸ 5 ἰπ 17., 11]., 169, 564.----γεραρόν. 

“Οἱ βίδίειυ Ὀθαγίηρ."---καὶ οὕτως ὅδε. ““ἙνΘη 1η (Π}]15 ΒΔΠ]6 ὙΥΔΥ͂, ΟἿΣ 

{τη ΠοΙΘ."--στρατηγεῖν μαθών Α 1116 ὈΘΙΌΤΘ νγ6 ἢᾶνϑ μεμαθη- 

κὼς ἧκε. ΤΠ δογὶβέ ραυίϊοῖρ]8 βἰσηῖῆθβ (Πδὲ ἃ Ρδύβοη λας ἰεαγπεοᾶ ; 

Π6 ρϑγίδοίΐ, μου υ συ, β στ ῆθ5 τηοΥ6, ΠΘΙΉΘΙΥ, {πα μΠ6 λας ἱεατηπεὰ 

μά πηἀεγδίαπαα, 1. 6., 15 Τηδϑίθυ οὗ πἰ5. βυθ]θοῖ.----καὶ ἐάν. «“ἘγΘη 

1 --διατελεῖ ὦν. ““ ΟΟΠΙΪΠ.65 ἴο θ6." ὝὙΠ6 νοῦ διατελέω, ἴῃ ΡΪδΔ668 

οὗ ἃη ἱπῆηϊῖνο, ἰβ σοπβίγαθα νυ] ἃ ραγί!οἰρ]6. Οοιαρατα Κἀμλπευ, 

ᾧ 694, .7ε[{. 

. ὁ ὃ: 

ἵνα καί. ΒΘΌΡΡΙΥ ἡμεῖς Ττοτὴ {π6 Φ]Οννπσ ἡμῶν, 1. 6.5, ἵνα καὶ ἡμεῖς, 

ἐάν, κ. τ. λ.---ταξιαρχῇ, ἢ λοχαγῇ σοι. “ ΟΟΙΩΙΠΔΠα ἃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ΟΥ̓ 

ΒΘΟΙΟΠ ὉΠΑΘΥ ὙΟῸΥ ΘΟΙΠΙηΔΠη4." Τι}16ΥΆ]Π]Υ, “ΤΟΥ γου." ΤῊ τάξις, 

ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 15 ἃ ὈΟΔῪ οΟἵὨ ἰη!ΔΠΙΤΥ σοπίαϊηἷπ σ᾽ ΠΞΌΔΙΥ ὁπ6 πυπατγρᾶ 

8η4 ὑννθηΐυ-οἰσῃῦ τηθη. Οπορ, ἴπ 1π6 Οντορϑαϊα, πουγαυοσ (ἰΪ., 1, 

14), 10 15 τηδᾶθ ἴο σοῃβίβί οἵ οπθ υπαγθα τηθη. ΤΠ λόχος νγᾶβ ἃ 

Βα Ἰβίοη οὗ [Π6 τάξις. ΟὐΟηΒυ]ῦ [Π6 σοτητηθηΐδίουβ οἡ «παΐὖ., 1., 3, 

25.---πόθεν ἤρξατό σε διδάσκειν, κ. τ. Δ. “ἍὙὙ1Ὲ ψ»Βαΐ ἀἸά Π6 θερὶπ 
ἴο ἰδοῦ γοὰ σθηθσα βηϊρ "ἢ ΤῊΘ γοτῸ ἄρχεσθαι 15 αϑοᾶ ὙΠ δὴ ἴη- 

Πηϊνο 6 1Π6 ποίϊοη οὗ {Π6 ἀδρεπάθηϊ υ 1 15 ΟἿΪΥ ἴπ ἱπίθηίίοπ, 

ποΐ ἰπ δοῖ. (Καλπευ, ὁ 688, .7ε1{.)--κκαὶ ὅς. Οὐηβαϊὲ ποίβ οηὶ., 4, 8. 

---ἐκ τοῦ αὐτοῦ, εἰς ὅπερ, κ- τ. Δ. ““ὙΥ11 1Π6 βαιηθ πΐησ ἢ ΒΟ ἢ 

6 δνϑη ἽἿομο]υαθα."--ττὰ τακτικά. ““'Γαοίϊοβ." Τῇδ ατί οὗ διτδη- 

σἷησ δηᾶὰ ἀϊβροβίηρσ ἰῃ6 πιθὴ δηᾶ {Π86 γα ηκβ. οπ 8}1] οσσαβίοπβ δηΐ 
ὈΠΟΘΓΙ Δ}} οἰγουτηβίδηοθβ. 

ὁ 6. 

ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σωκράτης, κι τ. 2. ““Ὑοῇ ΔΒΒΌΓΙΘΑΪΥ, Βαϊ ϑοογᾶ- 

(65, [Π|5, ἱπ4 664, 15. 1Π6 βιηδ)οβδὶ ρατγί οἵ βίγαίθσυ." Τῇθ δα]θοίϊνθ 

πολλοστός ΤΠΘΔΠ8, ΡΙΌΡΘΙΠΥ, “ΟΠ6 Οὗἁ τηΔηΥ,᾽ ἀηβυνοσίηρσ ἴο ἴΠ6 1, αἰ 

πυμἰἐδδίπιιδ ; ὮΘΠΘΟ, σΌΠΟΓΙΑΙΙΥ, “’ ΨΘΓΙΥ 1{{{|16,᾽ ““ Βιηδ ]]οβί,᾽" “ Ἰθαβί.".-- 

παρασκευαστικὸν τῶν. Αα]θοίν65 ἀδποίϊηρ σΔΡΔὈ]ΠΠν, Πέπηθ55, 5Κ11], 

ποίησ {Π056 ἴῃ ἐκός, ἅτ σοηβίγυθα νὴ] ἢ ἃ σοηϊίῖνο. (Μαιμλιὶα, 

ὁ 3544.)--μηχανικόν. ““ΘΟΪΟΙς ἴῃ σΟΠ ΤΙΝ ΠΟΘ65,᾽)" ἡ. 6., ἱπνυθηΐξίνο. --- 

ἐργαστικόν. ““Ἡατα-ννογκίησ.᾽" -- ἀγχίνουν. ““Βῃγοννα.᾽".---καὶ φυλακ- 

τικόν τε καὶ κλέπτην. “Δπά θοιἢ σοπβουνίϊνο πὰ ἃ {πϊθΥ,᾽ ἡ. δ., θοῖἢ 

611 αια]ῆθα το συγ ἃπα ἴαϊκθ οᾶτθ οὗ ἢἷβ οὐ, δηᾶ γϑῖ, δ {6 

ΒΆΤΩΘ {ἰπ|6, ΟΥΑΙΕΠΪΥ ἰο ἀδρτῖν ἢἷβ δα τϑυβαυὶθβ οὐ τυ μαΐ 8 1ΠΠ6 Γ5.--- καὶ 
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προετικόν, καὶ ἅρπαγα. “ ΒοΙἢ αἰνίπρ ἸΔΥΊΒΗΪΥ ἀπὰ γοΐ σϑρδοϊουβ.᾽ ς 
᾿ς 1 ΊΒθΕΓ,ᾺΙ ""--καὶ ἀσφαλῆ, καὶ ἐπιθετικόν. ““ΠοΙἢ Βοοῦχε 

(ἤοπι διΐδοκ) Ηἰπηβ ΙΓ, πὰ 8016 ἴο δἰΐδοκ οἰ ΘΥ5.᾽" 

57. 

καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτ' κὸν εἶναι. “ΤῊ Βοΐηρ ἃ ἰδοι οἰ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ 

ἷβ αἶβο δἀναηίδσοουβ."--- τεταγμένον. “" ῬΤΟΡΘΤΙΥ͂ ΤΠΔΥΒἢΔΙ]6ἀ.""- 

ἀτάκτου. ““ ἘΤΟΠῚ ΟΠ 1Ππ ἀἰβογάθσ." ---κέραμος. “ΤΊ65. ὙΠῸ δίῃ 

ΚΌΪατ ΤΥ 1Π|6 Ρ'υγα!. ΤῊ 5᾽ ΠσΌΪΔΥ, {πΠῸ5 564, 1185 ἃ σΟἸ]ΘοἰἾγ 6 ΤΌΤΟΘ 

ΓΗΒ ἀγοβθ [τῸΠπὶ ἃ Ροδίϊοαὶ νὰῪ οἵ Ἰοοκίησ αἱ ῥ᾽ ΓΙ ΠΥ ἃ58. ὉΠΙΥ͂ 

«Καλπεν, ᾧ 3584, .7εῖ..}-- ἀτάκτως μὲν ἐῤῥιμμένα. “ὙΥΠδη ἤυηρ ἴὸ 

βοίμον ἴῃ ἀἰβοτάθτ." ἍΤ 1Π6 πᾶιη65 οἵ ΒΘΥΘΓΑΙ ᾿πδηϊπιδίθ {πη 65, 
1:6 πουίοτ ρα ΓΑΙ 5 ΤΟ Θ ΠΕΪΥ υδοὰ Ποὺ Σ ΔηΥ το ραγὰ το {Π|6 σοπάθι 

Οὔτ 6 βυδήεςιβΒ. (Καλπετν, ὁ 391, 2, ..ε1.}--- ἐπιπολῆς. “Αξ τορ.".-- 

ὥςπερ συντίθεται. “1α8ῖ ἃ5Β ΤΠΘΥ ἅτο Ρυΐ ἰοροίμοτ." ΒΙΘΡΏΘΠΒ Πᾶ5 

συντίθενται, ννὈϊοὴ Ὀϊπάοτῖ δάορίβ. Βαΐ {Π6 νϑυῦ, θη π6γΘ τα 

ΒανΟΊαὶ βυδ᾽δοίβ, 8 οὔϊθη τηδθ ἰὸ σοῃίογπι ἰ0 106 ΠΌΠΟΙ, ΟΥ̓ {16 

ποᾶγοβί 0η6.---τότε γίγνεται. “ΤΊΉΏΘΩ {Π6ΓΘ ΓΘΒῸ}18." ΜΟΥΘ ΕΠ ΘΓΔΙΙΥ͂, 
“ἘΠ Π6ΥΘ ἰβ ργοάποσρά.᾽" 

4 8. 

πάνυ ὅμοιον εἴρηκας. ““Ὑοὰ Βᾶνο δἀδυσοάὰ ἃ ΥΟΤΥ ΟΧδοὶ ΡΆΓΆ]16]." 

1 ογαν, “γοὰ πᾶν τηδηιϊοηθὰ ἃ {πίηρ ΔΙ ΟΊ ΠΟΥ β  πη ]αγ."".---τούς 
τε πρώτους, κι τ. Δ. ““ὙΥὸ τηῦδὶ ἑότγτη θοιἢ 16 Ττοπὶ δηά γϑὰγ οἵ {6 

Ὀγανοβί." Οὔβοσν {πδί, ἰη 1:15 Βθηΐθπορ, τοὺς πρώτους ἀηὰ τοὺς τε- 

λευταίους ἅτ 16 δι) 6 οῖΒ, ἂἀπὰ ἀρίστους 1Β ἴῃ: ρτοάϊοαίο.---ὐπὸ μὲν 

τῶν. “ΒΥ {86 ΤὈττπ τ," ἑ. ε., ὉῪ 10)6 νδῃ.---ὐπὸ τῶν. “ΒΥ 1Π6 Ἰαἰτο τ," 
ἑ, ε., ὉῪ ἴθοβα ἴῃ [86 ΤΘΔΓ. 

4 9. . 

εἰ μὲν τοίνυν, κι τ. Δ. Αἵ {π| οἴοδο οἵ 18 δοηίθποο, δου ἐδίδαξεν, 

ΒΌΡΡΙΥ καλὸς ἔχει. “Ἰι 5 νν 6}}.᾽".-τΆί σοι ὄφελος ὧν ἔμαθες. “ΝΑΙ 

δὐναηίαμο ἰνᾶν δοογυδά ἴ0 γοὺ ἴγοπὶ {0 {ΐησ8 υυ μον γοὰ πᾶν 
Ἰοᾶγησά." Οὔβογνο ναὶ ὧν ἔμαθες [8 ὉΥ αἰἰγοιίοη ΤῸ τούτων ἃ ἦμα: 
θες.---ιἴ σε ἀργύριον ἐκέλευσε, κι τι Δ. “ἸΠ 6 πὰ οτάοτοά γοι ἴο 

ταπρο {6 Ρυγεδὶ βί νοῦ ἢγδί δηὰ 1δδι,"" ἑ, ς.. ἰη 106 ΤΟτοτηοβὲ δηὰ ἰπόοτ- 

πιοδὶ τοῦν.---ἀλλά, μὰ Δί᾽, ἔφη. ΤῊΘ ΤΟΡΙῪ οὗ {Π6 γουηρ πηδῇ.---ὦςτε 

αὐτοὺς ἂν ἡμᾶς, κι τ. Δ. “80. {πᾶϊ ἰὶ ννου]ὰ 6 ἱπουτυθοηξ (ὉΓ οὐτ- 
βοῖνον ἰὸ βοραγαίθ," ἄς. ΤΏ ορίαιίνα νυνί ἂν ἐπ ὑβοὰ ἤογ ὥςτε, 
νοη {δ ΤΟΒΌΪ: νι ἴὸ ῦὉ6 ἀρτγοβοηιοά ἃ5 ἃ βυρροδί(οη ΟΥ̓ ΡΟΚΒΙ ΠΥ 

δορμεπάϊης ὁπ σομάϊίοην, (Καλπεν, " Β6δ, .7εἰ0.} 
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ὁ 10. 

τί οὖν οὐ σκοποῦμεν. “Ὅν, (μη, ἀο νγϑ ποὲ οοῃβίᾶθχ." ΑΔ ἴοι- 

πλ]α ΟΥ̓ Θχμοσχίαίομ, ΒΥ ὑγὰΥ οὗ ᾳιρβοίϊη, [Ὁ σκοπῶμεν οὖν.---πῶς 

ἂν αὐτῶν, κ- τ. Δ. “ΒΥ Πδῦ ΤΠΘΔΠ5 ὙΥ6 ΤΠΔΥ͂ ποῖ [4]] ἰηΐο ΘΥΤΟΥ ] ἢ 

γϑραχὰ ἴο {Π6ΓῺ, ἡ. 6.5, ὈΥ͂ γαῖ τηθδῃ8 Ὑ76 ΤΠΔΥ͂ Ὀ6 ἴτ86 ἔτοτῃ γηϊβία 

ὁ {656 Ροϊηίβ.--- βούλομαι. “1 ἅτ ἀδβίτουβ ({παὖ νγ6 580 1]4).""-- 

ἁρπάζειν. “ΤῸ 561Ζ6 ὑροη."-Σ τοὺς φιλαργυρωτάτους. ““ΤἼΘ τηοβί 
οογϑίουβ.᾽"---τί δὲ τοὺς κινδυνεύειν μέλλοντας; ““Βαΐ τυιῆηαΐ τημβῖ νγὸ 

ἀο ἢ τοραχὰ ἰο ἴΠ056 Ο 816 δρουΐ ἴο δῃοουηΐου ἀδηροχ 1 1. 6.» 

Ὀὰΐ Ποὺ τηυβύ 176 ΔΥΥΔΠΡΘ {Π6 50] 615 1 [ΠΘῪ ἀγ6 δϑουΐ ἴο ὈΥανΘ 

ΒΟΙΏΘ ΡΘΙΠΟῈΒ Θηθυρυῖβοῖ ὙΠ τί δὲ ΞΌΡΡΙΥ χρὴ ποιεῖν.---ὧὦρα. “ΓΘ 

1μαἴϊη ποππε. -- οὗτοι γοῦν εἰσιν. ““ἘῸΓ {Π656, ἰπαθ6α, τα 1Π6γ.᾽ 

ΟΟΙΏΡΩ͵Θ ὶ., 6, 2.---ὠοδδηλοι. ““Οὐοποραϊθᾶ ΠΠΌΤὰ ποίϊοθ." ΤΠ ἰάθα 15, 

[παΐ Π6Υ γὴΟ ἃ16 δᾶ Υ δἴϊ61 ρσαΐβθ δηᾶ ἀἰβιϊποίίοη οδῃ ποῖ 116 οοη- 

σΘ64164, θαΐ Δ΄ ΘΥΘΙΥ͂ ΏΘΙΘ ΘΟΠΒΡΙΟΙΟΙ5, ΔΠα ΓΠΔΥῪ {ΠΘΥΘΙΌΤΘ ΘΑΒΙΪΥ͂ 
06 56]βοίβά. 

611: 

τάττειν. ““Τὸ ΔΙΓΔΠΡΘ ΥΟῸΓΪ ἰΤ00}5.᾽"---ὅποι καὶ ὅπως. “ἘῸΥ ὙΠδΣ 

ΟὈ]δοῖ, ἀπᾶ ἰπ ψ»ηαΐ νγαν." ΟὈΠΊΡΑΥΘ {Π6 δχραπαίίοη οὗ ἸἀΠΠΟΥ: 

«ἐ ὅποι, φιιο, Βἰσπϊποαΐ σοηϑβιϊϊιηι, αὐ ψιοά 5᾽η σ.}}}5 οὐ ϊηἰθὰ5 αἰθπάυχη 

Βἰῦ : ὅπως ταϊϊοπεηι, φιια 51 5} 15 ΟΥ̓ Πἰθ5 αἰθπάατη 511 δὰ σοῃβ Πα τα 

ΘΧΒΘΑΩΙΘΠά μη." ---τῶν ταγμάτων. ““ ΟΓΥΟῸΓ αἰγ] 5 0η 5." --πρὸς ἃ οὔτε 

τάττειν, κ.- τ. Δ. ““Αραϊηδὲ ψΒΙΟΙ [Ὁ 15 ποῖ ΒΕ ησ Οἱ ΠΟΥ ἴο ἄγαν ἀρ 
ΟΥ̓ ΙΘΔα γΟᾺΓ ἴΤΟΟΡΒ ἴῃ ΟΠ6 Δη4 [Π6 516 νγᾶγ." ---ἐπανερώτα. “Ὁ. 685» 

τίοη ἴα ἃπον"." --αἰσχυνεῖται. ΟΌΒοΙνΘ ἰπαΐ αἰσχύνεσθαι ἀηᾶ αἰδεῖ- 

σθαι ἴακα ἃῃ ἱπβηϊῖνθ, ΠΘη [Π6 166 ]]Πησ5 ρσγουθηΐ 1ῃ6 Ρϑύβοῃ τοῖα 

αοίίηρσ ; [Π6 ρΡατίοῖρΙθ, θη {Π6 πΠῸΣ Πιὰϑ ἄοῃθ βοιηδίμίηρ νυ] ἢ 

80.565 ἴΠΘτη. ΟοΙηρατο Καλπευ, ᾧ 085. 1{|., Οὐ5.--τττἐνδεᾶ. “1η νγαπέ 

(οὗ ΡΓΟΡΘΥ ἱπίουτηδί!ο),᾽ ἡ. 6.» ἐβαλαει Ἡοτθβὲ ΒῸρΡρΡΙΪθ5 αἴοτ 

ἐνδεᾶ 1ἴῃ6 ὑνοτβ τῶν εἰς στρατηγίαν. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 
μὰ 

ἐντυχὼν δέ ποτε, κ. τ. Δ. “Ἡανίηρ Πηθΐ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥΙ͂, ΟΠ ΟΠ6--ΟΟ6ά- 

βίο, ὑυἹἢ ἃ σθτίαϊπ ΡΟΥΒΟη ὙΠ0 Παᾶ θΘΘη οἸοβθη ἴο θ6 ἃ σϑῃθῖδὶ.᾽" 

Οὔβοῦγο {μαΐ τῷ 1ἴβΒ θῦθ Αἰεὶς ΓῸΥ 1π6 ἱπάθῆηϊίθ τινί.---τοῦ ἕνεκεν 

““Οη ψῃαΐ δοοοιηΐ." ΤΠ [ΌΤΙ τοῦ 8 ΠΟΤΘ ΑἸτΟ ΤῸ {Π6 ἱπέοττορα- 

{116 τένος.----Ὁμηρον. ΟὈΙΏΡΑΙΘ 117., 1., 268; 11., 948.---ὠὠῥρά γε ὅτι. 
“15. 1 ποῖ, ἱπάθϑα, θθοδιβθ." ΤῈ6 ραγίΐο]ο γέ, δἀἀθα ἕο ἂἃπ ἱπίθυ- 
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τοραΐινο Ρδγίίεϊθ, θθ]οηρθ ἴο {6 γῇ 016 ρτοροβι(ϊοπ. (Καλπεγ, ᾧ 1730, 

2, ..εἰ{.γ-ττόπως σῶαΐ τε ἔσονται αἱ ὄϊες. “ἴῃ ὙΠδὲ ὙΓΔΥ 106 [6 θρ 
58:81} θοίὴ θ6 5αίδ."" Τῇ ἱπαϊοαίϊνο οὔ [Π6 Ταΐαγο. 15 οοπβίσυθα τυ 

ὅπως, ΜΠ 6Π βοιηθί πα 15 ἴο 6 βἰρηϊπθὰ νυ ἢ 18 οοπίοιηρΙαἰθὰ 85 

Γαΐυτο, δὲ {π6 {ἶπι6 ἀδποίθα Ὀγ 16 Ῥτίποῖραὶ νυ ϑτΌ.--- καΐ, οὗ ἕνεκα τρέ- 

φονται, κι τ. Δ. ““Απᾶ (ἴῃ ψΠδὲ νγ8}} [παὶ τοβὺϊξ 5881} θ6 Ὀτουρὶιί 

αϑοῦΐξ, ΤΥ [ῃ6 58κῈ οἵ τυ βίου ΤἼΘΥ ἀγὸ Κορί." ΤΪβ ΒΟ]6 οἴδαβο ἴ5 

οπιίτοὰ ἴῃ βούοσαὶ ΜΞ5. Ι{ 5 Τουπᾶ, οα 18:6 ΟἴΠΟΥ Παπά, ἴῃ 41} 1Π|6 

Μ55. οἵ διοθευβ, ἰπ ἔν Μ55. οὐ Χϑπορἤοη, απὰ ἴῃ 1Πη6 Τυπιϊπθ οαϊ- 

εἴσῃ, οχοθρὶ πὲ ἰῃ Ρἰδοα οἵ τρέφονται γα ἢπὰ στρατεύονται.----στρα- 

τεύονται δέ. “ΝΟΥ ΠΟῪ 5ΕΙνο.᾽" ΟΌΒΟΥνΘ ΒΟΥ ἴΠ6 Θχρίπδίου 
ἴοτοθ οἵ δέ. 

ὁ 23, 8. 

ἢ τί δήποτε, κι τ. Δ. “ΟΥ̓ ΨΥ, ΡΓΔΥ, 65 ἢ 18 Ια δὰ Αρατηθτη- 

δοῆ, βαυίηρ (οἵ πἰπ|).᾽" ---ὠἀμφότερον, κ. τ. Δ. “ΓᾺΪΒ πΠ6 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [ἢ 6 

τοῖτὰ θοῸκΚ οὔτμ6 Πίδά, 1791." γ6Υ56.---ἀρά γε ὅτι, κι τ. Δ. “15 ἴὲ ποῖ 

θασδῦδβο οπθ υνουὰ 06 θοϊὴ ἃ Ρυϊδδαηΐ ὙΥΔΥΤΙΟΥ, ποῖ ἱΓ 6 ὨἰτηΒο ΙΓ 

ἈΪΟπ6 βμουϊὰ οοπιοηὰ," ἄο. Οὔβοτνο {πὲ ἄρα 5 ἸΘΤΟ [Π|6 ἴΌΤΟΘ οἵ 

ποόηπε, 88 ἴῃ ὁ 1.---οὐὐκ εἰ μόνον τοῦ ἑαυτοῦ, κ. τ. Δ. “Νοῖ [ΓΠ6 Βιουϊὰ 

ΤΏΘΙΟΙΥ ἀΐγοοὶ μνἷ5. οὐντ ᾿{ {6 νν 6}}.᾽".--ὖτ αὐτὸν εὖ πράττωσι. “ΜαΥ 

ῬτΌΒρΟΥ ἰὨτοῦσρὴ ᾿ἷ8 τηθδη8.᾽" --στρατεύονται. “ΤάΚΟ 1η6 Πε]ἀ."".-- 

ὡς βέλτιστος. “ΑΒ ὮΔΡΡΥ 85 ΡΟΒ510]6."".---πρὸς τοῦτο. “ἘῸΓ 18 

ὙΟΤΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ." Οὐοτηρᾶτο Κωλπεγ, ᾧ 638,.111, εΓ. ϑονοσαὶ ΜΞ, 

δηὰ ῥγίηιοὰ άϊεοπβ πᾶν πρὸς τούτοις. 

ὁ 4. 

τοῦτο παρασκευάζειν. “ΤῸ ρῥγονίἀθ {π|8 Ὠδρρίπ688.᾽".--καὶ οὕτως 

ἐπισκοπῶν, κι τ. Δ. Απὰ σοπίἀοτίηρ, ἱπ }|8 ροίηϊ οὐ νυἱδνν, νῆδὲ 

βῃσου!ά ὕΑ 16 νἱτίυδ οὔ ἃ ροοὰ Ἰοδάοτ." Οὔβοτγνο {πᾶϊ τίς εἴη ἰΒ ΠδτΘ 

ὧν ἥτις εἴη.---τὰ μὲν ἀλλα περιύρει, κι τ. Δ. “ἘῸ υβοὰ ἴο τοὐδοξ 81] 
Οἴμον οπνδγαοιογίδιίοβ, αηά ἴὸ ἰδᾶνο ΤΠ ΓΟΪΎ {6 τοπδοτίηρ οὗ ἴΏ086 
ὈΔΡΡΥ πότ 6 τᾶν σα." Μογὸ ἢ ΟΥΆΠΎ, “ [6 υϑοά ἴο τα αὐγαν."" 
ὸ ννουϊά ὄχρδοῖ πογὸ ΓΟΚΌΪΑΥΙΥ ὧν ἡγοῖτο, βίησο ἃ δἰ δίογίσ ἴδῆβο 

(κατέλειπε) ργοοάο. ὙΟΎΥῪ οἤδη, πουνόνου, [0.6 δυδ᾽ υποξῖνο ἴῃ βυοὶι 

ἃ σᾶδο ἰκ σπηρίογοά ἰη μἷδοο οὐ τὸ ορίδείνο, ἰῃ ογάου ἴὸ ἱπιρατί ἃ σοΥ- 

ταίη υἱμοῦ ἰο τὸ δίγ]ο, απὰ ὑγίηρ {ἰἴὸ δοιίοη αἱ ὁποο Ὀοίοτο ἴη6 γα. 
(Χελπεγ, ᾧ 197, .1εἰ..) 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΚΝ 1Π 

δ 1. 

καὶ ἱππαρχεῖν δέ τινι, κι τ. Δ. “1 Κπον", ἴοο οὗ ὨΪ5 παν !ηρ σοη- 

γοιβθα οἢ 9Π6 Οσοδβίοῃ, ἴο ἴΠ6 ζΟ]ονν πη σ᾽ οἤδξοῖ, τ 1 ἃ σουίαϊη Ρ6Υ- 

50η γὙὼπο Παᾶ Ὀδθπ Ἵβοόβθη ἴο θ6 ἃ ΠΙρρασοῃ,᾽" ὁ. ε, ἃ σΈΠΕΓ͵ΔΙ οὗ οᾶν- 

Αἰτγ. Αἱ Αἴῃθη5 ἴπθυθ ὝΕΥΘ ὑνο ἵππαρχοι, ΟΥ̓ ΣΘΠΘΓΑΪΒ Οὗ ΘΔΥ̓ΑΙΓΥ͂, 

γη0 Παὰ ΞΌΡΥΘΙΩΘ σΟΠΠΊΔ Πα ΟΥ̓ΘΥ ἴΠ6 ΟΔΥΔΙΓΥ͂ ἔΌΓΟΘ οὗ {Πῃ6 5ίαϊθ, δθαϊ 

γεΐ ὑγΟΥΘ 1ΠΘΙΏΒΘΙγ 65 ὉΠΟΘΥ ἴΠ6 Δυΐ ΠΟΥ οὗ 1Π6 ἴθη στρατηγοΐ, ΟἹ 

ΒΘ ΘΠΟΙΆΪΒ5 οὗ ἰπίδπίσυ. ΧϑπΠΟΡΏΟΠ ᾿ᾶ5 ἀθβουθαά ἴμ6 ἀυΐῖ65 οὗ [η6 

ὨΙΡΡΑΓΟΙ ἰπ ἃ βδραγαΐθ ἱγαοῖ, βης 16 Ἱππαρχικός.---οὐ γὰρ δὴ τοὺ 

πρῶτος, κ- τ. Δ. “ἘῸΥ 1Ὁ 15 ποῖ ΒΌΓΕΙΥ [ῸΓ [Π6 586 οἵ τἱἀΐησ 85 ἢγϑβὶ 
οὗ [Π6 ΒοΥββιηθη." ΟὔΌβουγυθ παΐ τοῦ ἐλαύνειν ἀΘρ6Ππα5 ὁ ἕνεκα Π- 

ἀεοτιβίοοά. 80 τοῦ γνωσθῆναι ἃ Ἰἰ{{16 αἴζογ. (ΟὐΟἸΏρα͵α ἢαίιλῖα, ᾧ 490, 

1.---πρῶτος. Αἰἰταοίίΐοη. οπηρατα τῷ φανερὸς εἶναι, 1, 3, 8.---οἰ ἱπ- 

ποτοξόται. ““ΤῊΘ ΠΟΙΒΘ- ΔΥΌ 6.5." Α βρϑοῖδθβ οὗ ᾿ρῃξ σαν γΥ. 

γοῦν. “Αἴ ΔΠΥ Ταΐθ." ΟὈΙΠΊΡΑΙΘ ποίαβ οη 1, 6, 2.---τοῦ γνωσθῆναί 

γε. ““ΕἘῸΥ [86 5816 οὗ θεϊησ Κποῦνῃ, αἵ Ἰθαβί."" ΞΌΡΡΙΥ ἕνεκα.---οἴ 

μαινόμενοι. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ {Π6 ΘΧρ]ᾶπαίϊοη οὗ Δ εἰβίβ : “Ἐμσγίοβὲ συΐάσηι 

ἡαοῖϊε ἴπι υτΐρσιι5 ἱπποίεδοιιτι τι α ρμετὶς εἰΐαπι τι ἀδαπίμτγ.᾽" 

ὁ 2. 

ἀλλ᾽ ἄρα ὅτι, κι τ. Δ. “Βαϊ 15 1Ὁ 1Π6η θεοαῦβα σοὺ {μῖηκ {παΐ γοὰ 

ΘΟ] ἀΘΙΙΥΘΥ ΟΥ̓ΘΙ ἴο {Π6 βίαΐβ ἴΠ6 σαυδίγυ, αἰ συ μανὶηρ τοπαοσϑᾶ ἰξ 

ΤΏΟΙΤΘ οἤποϊοπί ἢ ΚΌΛΠΟΥ σοπ]θοίυγαβ ἀλλ᾽ ἄρα, ““Ὀαϊ ρΟΙΠΔΡ5 ἰδ 15,᾽" 

ἄσ., τ Ποὰΐ ΔΩΥ ἱπίοιτοσαίίοη ; Ὀδῖησ συϊαθα ἴο 1ῃ15 ὈΥ͂ ὁη6 οὗἉ 1Π8 

Ῥατιβίαη Μ55., γΊΟἢ Πὰ5 ὧν ἄρα. ΟΌΞοσγυ παῖ [6 ρδγίϊο!θ ἄν ἴῃ 

ΟἿΓ ἰοχΐ, ὑνΙοἢ ὈΘ]οη ΡΒ ἴο παραδοῦναι, 15 Ρᾳΐ ΔΙΘΥ βέλτιον ἴο τη Κα 

ἐῃαΐ νγογὰ ΤῇΟΤΘ διηρῃαίϊΐθο. ΟΟΠραΥΘ Κύλπετ, ᾧ 491, 2.-- γενέσθαι. 

«Ὑ0α τηϊρθξ ὈΘΟΟΙΏ6." ΞΘΌΡΡΙΥ ἄν ἢ 1ἢ.5 νυ Ἷτοσὰ 16 ΡγΘυ]ου 8 

ΟἸΔι56.---καὶ μάλα. ΟὈΟΙΏΡΔΤΘ 1Ϊ., 2, 1.---καὶ ἔστι γε, νὴ Δί᾽, καλόν. 

“Απὰ [ζ 185 ἃ ΠΟΌΪΘ ἰῃϊηνσ, ἱπάθοα.᾽"---ἦ δὲ ἀρχή που, κ. τ. Δ. “Βυϊ 

1Π0 σοτητηδηᾷ ἴο νυ ϊο ἢ γοὰ ἢᾶγα ὈΘΘη οἤοόβθῃ, οχίθπαβ, Π]16585 1 8ΠῚ 

τηἰβίακθῃ, ἴο ὨΟΥΒῈΒ 8ἃ5 ὙὙ6]1 8ἃ5 στ θυ β ἢ" ὙΤΏΘΙΘ 15 ΠΟΙ ἃ δ] -5ὰρ- 

ῬΓΘββρα ἱπίθιτοσαϊοπ, ἀπὰ 6 πᾶν ροϊπίθα 1ῃ6 βθβηΐθποθ δοοογά- 

ἰησῖγ. ΤὨΘ δχργθϑβίοηῃ ἐφ᾽ ἧς ΠΥ Ὀ6 Το ἀθγθα ΤηΟΓῸ 1 ΓΘΥΑΠ]Υ͂, “Ὁ ΤῸ 

νΒ]Οἢ,᾽ βίποθ ἐπί ἤθυθ ἀθποίβϑβ, ἴῃ ἴδοΐ, (η6 οὔ͵θοι. (Καλπεγ, ᾧ 633 

3, 7εἰ[.)γ---ἔστι γὰρ οὖν. ““Ὑ 68, ΤῸΓ [ἢ 15 ΤΕΔΙ]Ὺ 50. ΟὐοΙρατο Καλπεν 
ὁ 737, 2, «εἴ. 
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ῷ 3. 

ἴθε δή “Ὅοπιε, ἴδ η.᾽"--ὅπως διανοῇ. “ον ἀο γοὺ ἱρέοπα."-π 

καὶ ὅς. Οὐμπηραγϑ ὶ., 4, 3.---τοῦτο μέν, ἔφη, κι τ. Δ. Ηδξτο ἴδ 6 ννογὰβ 

ἐμὸν εἶναι ἅτ 186 ργοάϊοδιθ. (ΟὈηβίγαθ, {ΠΘΓΘΙΌΤΟΘ, 85 ΓΟ] Β : τοῦτο 
τὸ ἔργον οἶμαι οὐκ ἐμὸν εἶναι. ὙΙΟΚΟΠΔΟΥ ἡτνου]ὰ οἴδησα 1ῃ6 τίς] 

θείΌγο ἔργον ἱπίο γέ. Βυΐ {815 15 τοίαϊθὰ ὈΥ ΞΟ ποι θυ, ἢ Θοτη- 

Ρᾶτθ8 Οὐτορ., ἴϊ.,1,11. Ηετοά., ν., 1.---ἰδίᾳ. ““ΒΘρΡδγδῖοὶν.᾽" 

ὁ 4. 

ἐὰν οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, κι τ. Δ. “1ἸΓ, ἴΠδη, 5βαϊά Ξοογαίθβ, ΒοπιΘ 

{οἵ γΟΌΓ τη6η} δχπ δὶς το γοὰ ΤΠ δῦ ΠΟΥΒΘΒ 850 γᾶ Κ ἰπ [οοΐ, οΥ θὰ ἱπ 

Ιερβ," ἄσο. Τὸ δϑδοὴ βοϊάϊθυ ἢἷβ οὐγη ΠΟγΒΘ υγὰβ σίνϑῃ, δηὰ δδοὴ ἰδ 
5 οὐ βίθθὰ ουΐ ὉΓ τουΐθνν ; ἤθποθ 106 τηϊἀά]α νοῖσθ. ϑομηθίά ον 

τη κβ σοί τοἀυπάδηϊ ἴθ, δπὰ {ἰαΐ παρέχεσθαι ἵππον 15 υδεὰ οὗ 

1πο86 0 ἐκ καταλόγου ἱπποτροφοῦσι, ἵ. ε., Δτ6. ΟὈ] σοὰ ἴο βυρροτχί 
ΠΟΓΒΕΒ (ὉΓ 106 5δίδιθ δἱ {6 ]Γ οὐ ΘΧΡΘΏΒΟ; ἃ ἀΌΪΥ Ὁ50Δ}Υ ἱπιροβοὰ 

οα 6 τίμιον οἰδβ5 οἵ οἰζΐζθηβ. Βαϊ ἰΐ ἰβ Βασγά!υ ργόθδῦ] {πὶ τη 6 
δίρραγοῦβ ννουἹὰ ἰακ βίθεάβ, {{ ἴῃ βυσι Ὀδὰ σοπάϊιίοη, ἵγοῖη {Π656 
Ρδιβοῦβ. (ἔκαπρε, αὐ ἰος.)---οὕτως ἀτρόφους. “80. {}]-σοηάϊεϊοποά.᾽ 

Ῥ. Ὑἱοιϊοτγίυβ τη ΚΒ {6 ΘΌ ΠΟΥ τᾶ π5 δ ἢ ΠΟΥΒΘΒ 88 ἃΓΘ ΠαίΌΓΑΙ 

Ἰοᾶπ, πὰ αἰννδυβ ἰοοῖκ 1}, πουγουθῦ ν06}} Γδὰ.--- ὥςτε μὴ δύνασθαι. 

Οὐοτηρᾶγο ποίθβ οἡ ἰΐ., 7, 2.---ὠἀναγώγους. “Ὁπιηδηδροδῦϊο.᾽"---λακ- 

τιστάς. “ Οἴνοη ἴο Κίοκίηρ.᾽".--τοῦ ἱππικοῦ. ““ἘΎΟΙΩ ΥΟΌΓ ΟΑΥΔΙΓΥ." 

ΞΒΌΡΡΙΥ στρατεύματος. 

4 δ, 9. 

τί δέ. Οὐτηρατγο ἰἱ., 0, 4.---γωγ. ““Ἰηἀοοὰ ψ}}]} 1. ΒΌΡΡΙΥ ἐπι- 

χειρήσω.---ἀναδατικωτέρους. “Μοτθ Θχρεοτί ἔπ πηουηίίηρ.᾽" ΟὈμρδΓΟ 
-- ἱ., δ.--δεῖ γοῦν. ““Ἰ σογίδί εν οὐρὶν.᾽" Οὐτραγο ἰΐ., 1, 1. 

ἜΜόοτΐὸ το δά γ."" --- κινδυνεύειν. ““(ἼἸῸΟ Τὶβκ δὴ δηρᾶρο- 

εν ποδηιραα ἐπαγαγεῖν τοὺς πολεμίους, κι τι. “ἘΠ γου ἀϊγοςὶ 

[6 ΘΠΘΙῚΥ ἰο ἰοδὰ {ἰνοῖγ ἴοσοῦβ δρδίπδι γοῦ, ὕὑροη (6 βΒεπὰ ὑυθοτα 

γοι ἀπά ὙΟΌΥ τῆθη ἅτο δοσυδίοπιοά 10 ΘΧΘγοίβο ὙΟῸΓ ᾿ογβο 5." ΤῈ 

Αιὐμουίδη ΘΑΥΔΙΓΥ ὙΓΟΓΘ ὈΒΌΔΙΠΥ σχογοίβοά οὐ ἰονοὶ στουπά οονοτγοὰ 

τ δαηά, Ηδησο δυοὴ μίδοο5 οὐ δχογοίβο ὑγογο οδ! θὰ ἀμμόδρομοι. 
“τὰς μελέτας ποιεῖσθαι. “Το ᾳὸ τπγουρὴ ὙΟῸΓ Θχογοίβοβ.".--- γίγο 

γονται. ““5|οῦν {ποτηβοῖνοβ." Οὐτηρατγο {π6 τοιηφχὰ οὐἩ Κουϊιποῦ: 
“«έεγύωτν γίγνεσθαι πιπημαπι σἰπιρί οί ἐγ Ὑθυβατὶ σίχηπίβεατε Ῥοίενί, ἃ. 

Ῥοίεεί σεἰρηπίβεατε ἄρρᾶτοτο, ἰῃ σοηβροοίυμ ὙδηΐΓΟ."" --α βέλτιον γοῦν. 
“1 ννουἱὰ ὕ6 ὑσίίοτ, ἱπάσοά, (10 Ἔχογοίβθ ἰπ βθοι μἰδ068)." 
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ὁ 7, 8. 

τοῦ βάλλειν ὡς πλείστους, κ. τ. Δ. ““ὙὙ1} γοὰ Θηίσογίαϊ ἢ ΔΗΥ͂ ουι:- 

ΘΘση {πᾶΐ ὙΟῸΥ ἴσοορ8, ἔγουῃ {Π6 17 βίθθαβ, ΓΠΔΥῪ ΒΡΘΑΥ 85 ΤΠΔΠΥ͂ ([065) 

85 ΡΟΞΒ1016 1 Οὔβοῦνθ {παΐ βάλλειν ΠΘΙΘ Πᾶ5 ἴη6 5816 [Ὁ7Ὸ6 ἃ8 

ἀκοντίζειν. ΟὈΟΙΏΡΑΓΙΘ {Π6 ΘΧρ]απαίίϊοη οἵ ΚΌΠΟΥ : “ {5ὲ φιιαηι ρἰαγϊηιϊ 
αὖ εφιιὴδ )αοιεηπίιν.᾽"" --- ϑήγειν τὰς ψυχάς. “ΟΥ̓ ψΠΘίηρ [Π6 σουγαᾶρθ.᾽" 

--Οκἴπερ ἀλκιμωτέρους ποιεῖν. “Τῇ γου 40, ᾿ἱπα 668, (([ΒῖηΚ) οὗ Το πάθυ- 

ἰῃρ ἴθ ΠΊΟΤΘ νδ]ϊαπί." ΞΒΌΡΡΙΥ διανοῇ, ἃΠ ἃ ΘσΟΙΏΡΑΙΘ {Π6 ΘΧΡΙΑΠᾶ- 

(ἰοη οἵ Μογὰβ: “δὲ φιΐάοηι ε05 ζογίϊοτες τεάάογε οοσὶία5.""---εἰ δὲ μή 

ΦἸΓῚ μᾶνα ποῖ ὨϊΠοτίο." ΞΌΡΡΙΥ διανενόημαι.---ὅπως δέ σοι πείθων 

ται, κι τ. Δ. “Βαϊ Πᾶν γοὰ [ΚΘ ΔηΥ {Ππουρ!ΐ 85 ἴ0 {Π6 ΤΩ 885 ὈΥ͂ 

ὙΠΟ ὙΟῸΤ ΟΑΥΑΙΤΥ 816 ἴο Ὀ6 ΤΙη8468 ἴο ΟὈΘΥ γοιι.᾽"---ἀγαθῶν καὶ ἀλκί- 

μων. ““ γαϊϊαηΐ ἀπά βρι τα." 

4 9,10. 

ἐκεῖνο μὲν δήπου οἶσθα. ““Ὑοὰ ἅγτ6 ἀο.θ.1655 ἀνγάσο οὐ 15. --βελ 
τίστους. ““Μοβί 5Κ1Π}1." --ἰατρικώτατον. ““ΤῊΘ θοϑῦ ρῃγυβιοίδη.᾽".- 

καὶ μάλα, ἔφη. ““ ΟΟΥΔΙΏΪΥ, ΓΘΡΙΘα ΗΘ, ἀπά [ΠΘΥ̓ ΔΥΒ γΘΙῪ οὈραϊθηΐ. 

ΘΌΡΡΙΥ πείθονται αἴϊοῦ μάλα.---μάλιστα εἰδώς. “Τὸ Κπονν Β68ϊ.".-- 

βέλτιστος ὧν αὐτῶν, κ. τ. Δ. ““881]1 ΟἸΘΑΙΥ͂ ΔΡΡΘΑΥ ἴο Ὀ6 6 Ὀ658ι 

διηοηρ {Π6Π|.᾿ ΤἼΈΘΥΑΙ]Υ, “’ 51Π4}1 θ6 τηδηϊΐοδῦ ἃ5 Ὀθίηρ ἴη6 Ὀαβί.᾽" 

ΟοΙΏΡΑΓΙΘ 1Ϊ., 6, 7.---εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἐμοί. ““Α5 τοραγάβ {Π6ῚΤ 

ΟὈΘΥΪΠςς ΤΩ6,᾿" ἢ. 6., ἰο ΤΏ Κ6 {Π6 1 ΟὈΘΥ͂ Π16.---πολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, ῥᾷον, 

κι τ. Δ. “ΤᾺΥ ΤΙΏΟΤΘ ΘΔΒΙΥ, ἱπΠ4 664, (Πὰη 1 1Ὁ ὙγΘΥΘ ἱπουχηθθηΐ οἢ 

γοὰ 0 ΡΙΟΥΘ ὑπαΐ 6.1] 15 Ὀθ ύ Υ ἃ πα ΤΟΥ͂Θ Ργοῆίδ}]6 {μη σοοά.᾽ 

611. 

λέγεις σύ. «“ὍὯο γοὺ πηθΔη.᾽"---πρὸς τοῖς ἄλλοις. “ΤἸη δἀάϊῥίοη ἴο 

δὶ5. οἴμοὺ ἀυί165." ---τοῦ λέγειν δύνασθαι. «ΟΥ̓ θοίησ 4016 ἰο πᾶ 
ΓΆΠΡΈΘ."---σὺ δ᾽ ᾧου, ἔφη, κ- τ. Δ. ““Απᾶ αἰὰ γοὰ ΒΌΡΡΟΒΘΟ, 5αἰᾶ 5οο- 

ταῖθβ, {παΐ ὁπ πιυβύ πθοαβ σοϊητηδπα σΑΥΙΓΥ ὈΥ͂ 5116 π06 1" Οομ- 

ΡᾶΓΟ ἰ., 6, 15.--ἷ]υσρμῳ. ““ Ασοοτάαϊηρ ἴο {Π6 ᾿Ἰηδεϊζαςοη5 οὗὨ 1Π6 βίαΐθ.᾽ 

ἴῃ 1Π15 οἰαιβθ ϑοοσαίοβ βρθακβ οἵ {Π6 ἱταϊηϊπρ' οἵ γουίῃ, ὅζο., ἃ5 ἃρ- 

Ροϊηΐθα ἃηᾶ τϑρυ]αΐοᾶ Ὀν {Π6 ᾿πβυϊ 105 οὗ 1Π6 βία ; ἴῃ 1Πη6 ποχὲ 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΙ (εξ τι ἄλλο καλόν, κ. τ. λ.), ΒΘ ΒΡΘΔΚΒ οὗἉ [0586 ἃυίβ νΒ οἢ 

ΟΠΘ ᾿ΘΔΤΏΒ ΒΥ ΠΪΒ οὐνὴ ἱπο]ϊπαΐϊΐοη, ΑΙ ΠΟῸΡῚ. ἈΒΌΔΙΠΥ ποῖ οἸαββοα νυ ἢ 

1η6 ΤΟΡΌ ΑΓ ̓ πβύγαοιίομ οὔ ἃ {γθοηδη ἴῃ ἃ ἴγθθ βίαϊθ. (Ἡγλεείεν, αὰ 
ἰος. δϑοπαϊς, αὦ ἰου.})---δι᾿ ὧν γε ζῆν ἐπιστάμεθα. “ΒΥ ψΒΪΟΙ τγ6 

ΚΠΟΥ͂ ΠΟῪ ἰο Ἰθαἃ ἃ νγο]]!-τοσυϊαΐθα 11{6,᾽ ἡ. δ., ὉῪ νυ μΐο 6 ΘΠ ]ΟΥ͂ 

οἰν χοᾶ 1116. ΟΡβοσνο ἐπας Ὁν ζὴν ἰ5 πιθαῃηΐ ΠΘΥΘ ἃ 1{{8 ν76}} τοσὰ 

Ἰαίοα ΟΥ̓ οΥάοΥ, απ ἀπᾶθυ {π0 ἰαννβ ἀπ ουβίοιηβ βίη θα Ὀγ 1ῃ 6 

βίαίθ, ἃ5 ορροβϑά ἰο ἃ γυᾶθ ἀηᾶ ἀποὶν}]χοὰ Θχβίθποθ.---διὰ λόγου. 
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“ΤΉτουρε [6 τηδάϊατη οὗ ΒΡΘ ΟΝ." -ακααὶ οἱ τὰ σπουδαιότατα μάλιστα 
ἐπιστάμενοι, κ. τ. Δ. “Απὰ {Πδὲ {Π6Ὺ ΏΟ θδβὲ ΚηΟΥ 116 τηοβὲ ἴτη- 
Ῥοτγίαπε ἀοοίγίπ6β, πιοβὲ δ] οαυ θην ἀἰβοοῦγβθ Ὁροη 1π 6 πὰ ἴ᾽᾽ 

4 12. 

ὅταν γε χορὸς εἷς κι τ. Δ. ““ὙΥ̓ΒΘΠΘΟΥΘΥ͂ ΔΠΥ͂ 0Π6 5Β[ῃ 616 ΟΠΟΙΙΒ 15 
Τογιδὰ ἔγοπὶ {}15 ὙΘΙΥ͂ ΟἿΤΥ ; 85, ΤῸΓ Θχδτηρίθ, ἴῃ 6 ὁπθ δοουδίοτηρδα ἴο 

δ6 56ηΐ το Πεῖοβ." ὙὉὯΠ6 ἴογοϑ οἵ χορὸς εἰς ἰΒ ννε}] Ἔχρ  αἰηθὰ Ὀζ 1νϑπρθ, 

ΠΕΠΊΘΙΥ, ὁπὲ δἰπαίὶε ΘΠ ΟΤῸΒ οὐΐ ΟὗὨ 1Π6 Θπίῖγο βίαϊθ, δηαὰ οοηβίβείησ, οἱ 

σοῦγδο, οὗ ἐπ ὑὕσβὶ ρογίογτηθσβ. ΤῊ Πεᾶπ ΟΠΟΤῸΒ ΠΟΘ τοίοσσοὰ 

ἴο ν»ᾶβ σοπηδοίθα υυτἢ 1Π6 σο]ευγαιίοη οὗ {86 {δβεῖνδι σδι θὰ Θεωρία. 
Οοηβοϊε ποίδβ οἡ ἰν., 8,3. ὙΠῸ ἰάθα ἱπίθπαθὰ ἰο "6 οοηνουθὰ ὈΥῪ 

ἴπ6 Ὑνποϊο οἰδΌδβο 18 85 1] ον 5: “ΑἸΝουΡη 16 Αἰμοπίδηβ οχορὶ 

οἴμοι ρϑορίθ ἰπ ὙΟΥΥ ΠΊΔΗΥ͂ Τοβρθοίβ, γϑὲ ἴῃ ΠΟΩΘ ἀο0 ΠΟΥ ΘΧοοὶ 50 

τησσῆ 45 πὶ {ποὶγ ον οὗ ργαίβο. ὙΥ̓μοσϑίοσο, ἱΓ γοὰ ἀσβίσγο ἴο σοπάθυ 

ΨΟΌΓ ΘΕΥΔΙΓΥ ἸΤΟΟΡΒ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴ0 ΟἸΠΘΥΒ, γοῖϊ πηυδὲ ΠΟΠΟΥ {ΠΠ6 Τὰ Ὑν ἢ 

Ργαῖβο δπὰ δρργουδείομ, 1 {ΠΟῪ ὙΚ611 ῬΘΥΓΌΥΠΙ {Π6ῚΓ ἀσΐγ." (Ζάπρε, 

αὐ ἰοε.)---τούτῳ ἐφάμιλλος. “Α τηδίοϊι (ῸΓ {Π15."---εὐανδρία. “Απ 
αϑυπάπηοο οὐ νυν ε]}-τπιϑὰθ τηθη." ΤῊΪΒ 8165 τὸ {Π|6 ουβίοτη οἵ 56- 

Ἰδσιίπρσ, δἱ {πὸ {δδιΐναὶ οὐ Μίπογνδ οαἰϊδὰ Παναθήναια, ἴπ6 παπᾶ- 

Βοιηδδὲ ΤΠ ἀπά γὙΟΌΪ}5 85 ϑαλλοφόροι, υἰναὶ ἰδ, [0 ΘΕΥΓΥ στοοη θοῦ μἢ8 

ἴῃ ῃγοσδδβίοη. (ϑελπείάεν, αὐ ἰος. ϑδεὴοὶ αἀ Ατίσίορὰ., Κξε:}., Ὁ. 524.) 

ὁ 13, 14. 

εὐφωνίᾳ. “ΡΥ Βιυνοοίηο85 οἵ γυοΐσο,᾽" ἱ. ε., ἰπ βίηρσίησ. ὙΠῸ (0]- 

ἰοννίηρ τνογάβ, μεγέθει καὶ ῥώμῃ, ΤΟΙ͂ΣΥ ἴο εὐανόρία.---φιλοτιμίᾳ. “1 

δπιθί τίου." Οὐπιρατο {ἰϊ., δ, 3: ἀλλὰ μὴν φιλοτιμότατοι, κ. τ. λ.---ὡς 

πολὺ ἂν καὶ τούτῳ, κ. τ. Δ. ““ὉΤ|μαλ 16 Αἰμδηΐδηβ τνουἹὰ Γ᾽ Ἔχοοὶ 

οἴμιον παιτίοηβ ἴῃ 5 (Κι πὰ οἵ ἴογ 6) 8150." ΑΔ5 16 ρῬγοροβί(οη ἐν ἰ8 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ τοφυΐγο πότ Ὀοίογο τούτῳ, Βιδρηδηβ σοηθοϊυγο πολὺ κἀν 

τούτῳ. Ἐύὔππον νοῦ ά ΡγΟΙΟΥ πολὺ ἂν καὶ ἐν τούτῳ. Ἰωυποϊανίυδ 

αἰιοτοά ἰξ ἴο καὶ κατὰ τοῦτο.---πταρασκευῇ. “ΒΥ σαφυϊριηοηίβ."".--εἰκός 
γε. “1 ΠΚοῖν, ἰπάδοά." 

ὁ 1δ, 

προτρέπειν, Οοτηρᾶτο ποίο οὔ προτρέπων, ἱ,, 23, 64.---ἀλλὰ νὴ Δία 

πειράσομαι. “ΝΥ Ο, (πσπ, ὈὉῪ 9ο0ν6, 1 νν}}} ἰγγ." Οὔβόγνο 10:6 ΤὍγοθ 

οἵ ἀλλά. 1μεἰνογν, “(1 πᾶν πὸ οὐὐοσιίοηβ Ὑυπδίονου ἰὼ δυοῖν ἃ 

δουγνο), ὑμέ, ὉῪ να, Ψ τ." 
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ΟΗΑΡΤΕᾺ ἹΥ. 

41. 

Νικομαχίδην. ὙΏΟ {Π15 ΡΕΥΒΟῚ νγὰ5 15. πού ΚΠΟΥΤΉ.---τἰἐξ ἀρχαιρε." 

σιῶν ἀπιόντα. ““ ΟΟΙΗΪΠρσ ΔΥΨΑΥ͂ ἔτοτη {Π6 6] Ξοίίοη οὐ ΡΌ]1ο ΟΠ ΘΥΒ.᾽" 

ΒΥ ἀρχαιρεσίαι 4Υ6 τηθαηΐ 16 Δ556}}0]}165 οὗ {πΠ6 Ῥϑορὶθ νυν ΐοῃ ὑγσθτθ 

Ποιά ὺγ {π6 εἱδθοίίοη οἵ ἴπο86. ρῈΌ]1 ΟΠ ΟΘΥΒ αὖ ΑἴμΘη5 ηΟ ὙΘΤΘ 

ποΐ οἤοβθη ὈΥ͂ ἰού. Οὐοηβα οί. Αηὲ., 8. υ.---- στρατηγοί. ΟΥ̓ τῃ6 

ῬΌΡΙΪς ΟΠ ϑὺβ σμόβθη ὈΥ ἴΠ656 σἜΈΠΟΓΙΑΙ 5561 Ὁ}165 οὗ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ, [Π6 

τηοϑὲ τηρογίδηΐ ὑγοΥΘ 1ῃ6 5βίταϊερίὶ, ἱαχίατοῃϊ, ὨΙΡΡτοὨϊ, ἀηαὰ ΡΏν]αΥ- 

ΟὨϊ. ΤῊ βίγαϊθρί, ΟΥ̓ ΞΘΠΘΤΙΆΪΒ, ΘΙ ἔθη ἴῃ ΠΌΙΏΌΘΥ, ΟὯ6 ΤῸΓ ΘΔΟἢ 

οὔ [Π6 ἔθη {1065.---οὐ γάρ, ὦ Σώκρατες, κ. τ. Δ. “(Το ΤΩΔΥ ΜΚ}6}} ἀ5Κ 

{Π15 φαθβί]0Π), ΓῸΓ ἅτ ποῖ 1πΠ6 Αἰποπίδηβ, Ὁ ϑοοσαΐθβ, ᾿υ8ι [ῃ6 Βα πη8 

Ὧ5 ΘΟΥ̓ΟΥ,᾽) 1. 6., υδῦ ἃ5 ὉΠσταΐθἢ] ἃ5 ΠΟΥ͂ Πᾶν 6 ΘΥ̓ΘΥ 5ῃονη {Ποτη- 

5ΘΙν65 ἴο 6. ΟΟΙΏρΑΙΘ {Π6 δχρ]απαίίϊοη οὗ ΚΌΠΟΥ: ““ποῆπε ἐαϊε5 

8656 6χ]ιϑιιογ ιν, ψιιαῖο5 ἴηι οπιμῖδιι5 τενιιδ 8656 εχλϊδεηί."---ὃς ἐκ κατα- 

λόγου στρατευόμενος, κ. τ. Δ. “ὙΠῸ πὴ ἡνΟΥη Οὐΐ ἴῃ Βϑυύνίηρ ἴγοτη 

1Π6 Ἰἰβύ Ὀοΐῃ ἃ5 ἃ σοιηηδηϑυ οὗ ἃ ΘΟΙΠΡΔΗΥ͂ Δηά οὗ ἃ Ὀτίσδαθ.᾽ 

ΤῊΘ λοχαγός νγα5 1Π6 ΘΟΙΠΠΙΆΠΑΘΙ αἱ ΑἰΠΘΠ5 οἵ ὁπ6 μυπαγεα ΤηΘῈ ; 
50, ἀσαΐπῃ, [Π6 ταξίαρχος αἴ ΑἸ ΠΘΠ5 σοΟΙΠΓηΔΠἀ64 [Π6 τάξις, ΟΥἩ φαοία οὗ 

πη Δ ΠίΥῪ ΤΥ ΠΙΒη ἃ ὈΥ ἃ φυλή. ΤῊΘ ΚΘ σαν ΑΙΥΥ ΟΠ ΘΟΥΒ νου οα]]θᾶ 

φύλαρχοι. ΒΥ κατάλογος 5 ΠΘΥΘ τηθαηΐ [86 115ὲ Οὗ 1Π056 ῬΘΥΒΟΠΒ γη0 

ῬοΟΞΒΒΘββϑά ἃ οοσίαϊῃ διηουηΐ οὗ ΡΥΟΡΟΥΙΥ, ἀπ ὑγουθ {ΠΟΥ ΌΥΘ 1184016 ἰὸ 

ΤΟΡΌΪΔΥ ΤῊ ΠΆΤΥ ΒΘΥνοθ. ΤΉΘ56. ῬΘΥΒΟῚΒ. ΔΙΟΠ6 ὙΝΕΥΘ Δ᾽] ονγοα ἴο 

ΒΘΙΨΘ ἴῃ {Π6 ΤΟΡΌΪΑΥ ἰΠίαηίγΥ, ὙγΠ1186 1Πη6 ἸΟΥΨΘΥ ΟΪα55 δα ποΐ {15 

Ῥγίνθσθ. ΤῊΘ ΓὈΥΠΊΘΥ ὙγΘΥΘ ΟΔ]]6ἃ οἱ ἐκ καταλόγου στρατεύοντες, 

Δηα {Π6 Ἰαΐ(6Υ οἱ ἔξω τοῦ καταλόγου.---ἀπογυμνούμενος. “" Βατίησ Ὠΐτη- 
561 2. 6., ἰακίηρσ ΟΥ̓ ἢ]5 ΤΌ 6. 

ὁ 2, 3. 

ἀγαθόν. «Απ δἀναηΐασθ.".---εἴ γε. ““5ἴποο, ἱπ4668."---καὶ γὰρ οἱ 
ἕμποροι, κ- τ. Δ. ““(ΟοΥδ ΠΥ ποί), ΤῸΓ ουθῃ 1Π6 τη θυ δ ηΐβ,᾽ ὅτο.-- 

ὃ στρατηγῷ προτςεῖναι, κ. τ. Δ. “ὙΥΏΉΙΘΝ 15 ἃ ΡΤΟΡΘΥ͂ οπαγαοίογίβιϊο το 

6 δὐάδά ἴο ἃ σϑῃθῦαὶ,᾽" ἡ. 6.) ἃ ῬΥΌΡΘΥ ΟΠ αγδοίθυιβίϊο ΓῸΓ ἃ σΘ ΠΟΤᾺΪ.--το 

κεχορήγηκε. “δ Πᾶ5 Ὀ6θὴ ἃ σπογᾶρσιβ.᾽" [Ι{ ννὰβ ΟὈΒΙΟΙΠΔΤΥ [ῸΓ 16 

νγϑα τοδὶ ΑἸ Πμοηΐδηβ το 6 σα]]οὰ ἀροη ἴῃ ἴγη ΒΥ 1η6 5ίαϊθ, ἴο Ὁ6ΔΓ 

ἴΠ6 ΘΧΡΘΠ568 οἴ ἃ οοσαβ. Οὐπβυὶὶ 7) 1ε,. Αηί., 8. Ὁ. ΟΒΟΥΑΡΊΙΒ.-τοπᾶσε 

τοῖς χοροῖς νενίκηκε. “ΗΘ Βᾶ5 Ρτουϑὰ υἱοϊοσυίοιιβ ὑν ἢ 411 ἢἷβ. οἴο- 

Γι565."--μὰ Δί, ἔφη ὁ Νικομαχίδης, κι τ 3. «Ὑ68, ἰτἀ668,᾽ τορ] 68 

Νισοιηδομίά65, “ θὰΐ ἴο θα ἃ ΟΠΟΥΊΒ ἅπΠι. ΔΠ ΔΥΓῚΥ 15 ἵπ ΠῸ τϑβροοῖ 
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ἃ 5 πη΄ τὨΐησ.᾿ ΜΟΓΘ {ΓΘΟΙΥ͂, “θαϊ {Π6Ὶ6 18 ΠῸ δηδίορυ θείνγθθ 

Ἰεδάϊηρ ἃ ομογὰβ ἀπὰ δ ΔΙΤΩΥ." Α5 τοσαγὰβ 1:6 βίργϑδϑβιοη μὰ Δί", 
ΘΟΙΏΡΘΓΟ ΠΟΙ65 οἡ ἱ., 4, 9. 

ὁ 4, δ. 

οὐδὲ ᾧδῆς γε, οὐδὲ χορῶν, κι τ. Δ. ““ὙΠπουρὰι θείης Θδχροτίοποοὰ 

προ Υ ἰπ βίπρίπρ ΠΟΥ ἱπβίσγυοίίοη οἵ ΘΠ Ογυ565, γϑῖ Ὀθοδπη6 8016 1ὸ 
ἢπὰ ουὲ {πὸ δαβί (γί 515} ἴῃ 1Π656 ἰῃϊησβ." [Ιἐ νν88 1η6 01 οἵἉ 16 

ΘΠΟΓΑΡῸΒ ἴο ἰπβίγυσίς, ὈΚ ΤἸη68η5 οὗἁ {Π|6 Ὀδβὲ πη 5108] τί βί5, [Π6 τη θπη- 

ΒΟῚΒ οὗ 16 σΠΟΓΌΒ ὑπάθυ ἢἷ8 μαῦρο. ΤΗΘ οδὰ ἱπβίσυσίου οἵ {Π|6 

ΘΠΟΓῸΒ να ἰουτηθὰ γοροδιδάσκαλος, ἃπὰ ἢΘ δὰ πυτϊηθτοῦβ βυθοτγάϊ- 

πδίθ διδάσκαλοι.----τοὺς τάξοντας. . .. τοὺς μαχουμένους. “ὍΥο ψ}}} 

Δ Βδὶ (5 ἰτοορβ)..... 80 Μ0Ὶ}} ἄρσιι." Οὔδοτνθ [Π6 ἴογοο οὗ 

{6 δυίίοϊο νυ τ 106 ρατεοῖρ!ο, τοφυϊγοὰ τὸ 06 τοηἀογρὰ ἰηΐο οὐχ ἰάϊοτη 

ΓΚ πὸ τεϊδιῖνο δπὰ ἱπαϊοδιῖν. -ττἐν τοῖς πολεμικοῖς . . «. ἐν τοῖς χο- 

οἰκοῖς. “Ἰη 156 {γα πβδοιίοηβ οὗ νγὰγ...... ἴπ 186 τὨΐη 58 δρροτίαἰπίησ 

ἴο σμογυβεβ.".--ἐξευρίσκῃ τε. 'ΤῊ58. ἰΒ ἃ σοῃ)δοίαγο οὗ Ὑ ΙΟΚΟΠΔΟΥ, 

ἴπ ρίασο οἵ {6 οἱὰ τοδάϊηρσ ἐξευρίσκηται. "ΤῊΘ τηϊά 16 8 ἱπδάιϊη 8Β51016 

Βοτθ. Οοιἴΐραγο Ῥαίεζ. αὐ Ἡετοά., Κἰϊ., 148.--τκαὶ τούτου. “1Ἰη 115 
δἷβο," ἱ. ε.. ἰῇ τνᾶστ, Οὔβοτνθ {ππαΐ τούτου 15 ΠΟΙ Ραϊ [ὉΓ πολεμικῶν, 

ἴδ᾽ δἰπροϊαν ΓῸΓ 10:6 ῬΙΏΓΆΙ.---εἰς τὴν ξὺν ὅλῃ τῇ πόλει, κι τ. Δ. “ἘῸΓ 

Υἱοίοτγυ ἰπ ὙΓΆΤ ΚΟ τηδίῖοτβ, ἰῃ σοηαποιίοη νι 1ῃ6 ΠΟ] βίδιθ," 

ἑ. ε., ἴο πόποῦ 16 νυ ἢ} βίδίθ.---ξὺν τῇ φυλῇ. ΤΠΘ Υἱοίογυ θθϊοησοὰ 

ποῖ τὸ {6 ἱπάϊν ἀυ δ], Ὀὺϊ τὸ 5 {τῖθο ; ἰῇ 16 πᾶπηδ οὗ (Π6 Ιδἰΐε; 16 

ΘΠΟΓΟΒ νγ85 ἱπίγοθυσοά, 

46, 1. 
χορηγεῖν τε καλῶς καὶ στρατηγεῖν. “Το ᾿Θδὰ θοίι ἃ οἰιοτυ8 δηὰ δἢ 

ἍΤΙΩΥ δ ΚΙΠΙΓΌΥ.᾽"" -τὅτου ἂν τις προστατεύῃ. “ΟΥ̓ΟΓ ν»}ΔίΒΟΘΥΘΥ ΟΩΘ 

ΤΏΔΥ ῥγοβίάο."..-ἂὧὄν εἴη. “ἢωὀδ ν᾿}, ἰπ 81} κοι! μοοὰ, θ6." Οὔβογνθ 

ἴνο ἴογοο οἵ ἄν νυν τὸ ορίδιίνο.---προστατεύοι. ΤΏΩΒ ἰπ βούογαὶ 
Ῥατγίβίαπ ππὰ οἵμογ Μ58.., ἱπ ρίδοο οὔ τηὸ σοπιποη γοδάΐηρ προστα- 
γεύει. ΤΌΘ ορίατίνο [5 γοφυΐγοά ἰῃ σοηβοηῦσησο οἵ ἴδ6 ῥγοσδάϊησ 

ἀγαθὸς ἂν εἴη.--μὰ Δ. “Ἐν ]1ον6." Οοιηρατοὶ., 4, 9.--- σου ἀκοῦσαι. 

“Τὸ Πι'Ίδγ ἤγοσι γου," ἑ, ε., ἴ0 ΠΟΤ γοῖ 556 γί,---οἰκονόμοι. “ Ηουδο- 

τοδολίοτβ,".--τὰ ἴργα. “Το ἀοίηρπ." --τὰ αὐτά. “ Ιἀθηιίο8!."".-- 
«νυν γε. “ΒΥ 8}} πηϑϑηβ." 

4 8,9. 

τοὺς ἀρχομένους. "“ ΤΊιοδΟ, ὑπάογ {ἐμοίγ δυιμοτγ," 1μιογαῖν, 
“ἰδονον}νο ὅτοὸ ρονογποά.".--καὶ μάλα. Οοτηρᾶτο ἰ{., 3, 1,.--τὸ προς- 
τάτντειν, κ. τι Δ. “Ὑμο οτγάστίης οὐ ρογβου ἴὸ ἀϊδουαγρθ {6 δόνυογαὶ 
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ἀυξοβ, γη0 ἀγὸ οοπηροίοπί (ἴ0 ἀἰφοπαγσθ {Π61η)." ΤῊΪΒ 15 1Π6 τοδὰ 

ἱπρ οὗ Βιοθ 5, πα ἰβ αὐορίθα ΡΥ Βουπθιηδμῃ, Ὀϊηδογῇ, απ Κα ΠΠΟΥ 

ΤῊΘ οἱ οδαϊζίομβ αν τὸ προςτάττειν ἑκάστους ἐπιτηδείους πράττειν. 

--καὶ τοῦτ΄. ““ΤὨΪ5, ΠΚΘΥν186, 15 50.᾽ ---ἀμφοτέροις προζήκειν. “15 
ἱπουτηθαπί οἡ Ὀοΐῃ.""--προςάγεσθαι. “ΤῸ σαΐη [ῸΓ {Π6ΙΏΒΘΙΥΕΒ. ᾿--- 

ἀμφοτέρους εἶναι προζήκει. Ἰῃ ᾧ 8 {ῃ6 σοηδίχιοίίοη 15 ἀἸΠδγοπί, ἀμ- 

φοτέροις οἶμαι προτήκειν. ΤΠΘ ἀαίνθ 15 Π6υΘ {Π6 ΡῬΘΊΒΟΠΔΙ οδ͵θοῦ οὗ 

{Π6 νϑυῦ ; {πΠ6 δοουβαίνθ, οὴ 1Π6 οἴῃϑυ Πδπά, 15 ἴο θ6 σοῃβίσαθα ὑυ ἢ 

(Π6 Ἰηῆηϊἶνθ. ΟοΙηρατα Καλπεῦ, ὁ 674, «εῖ[.----περὶ τὰ αὑτῶν ἔργα 

“Τὴ [Π6ῚΓ οὐγη ΟΡΟ͵αΓΟη5.᾽" 

ὃ᾽.ΤῸ, ΤΙ, 

ταῦτα μέν, ἔφη, πάντα, κ. τ. Δ. “411 {Π658 Ροϊπίδ, βαϊἃ 6, ὈοΙοι 5 

ΘΟΌΔΙΠΥ ἴο Ὀοίῃ ; ἴο ἢρῃΐ, ΠΟΘΥΘΥ, ΠῸ ΙΟΠΡΟΥ ἴο ΒΟΙΠ,᾽" ὃ. 6.7) 15. πὸ 

ἸΟΠΡΘΥ ἃ ΘΟΙΏΙΏΟη ἰγαϊΐ.---ἀλλ᾽ ἐχθροί γέ τοι, κ. τ. Δ. ““Βοίῃ, Βονν- 

ΟΥ̓́ΘΥ, ΠΑΥ͂Θ ΘΠΟΙΉΪ68, εἱ ἸΘαϑί."--ἐκεῖνο παριείς. ““ὙΥ̓αΥϊπρ {Πδΐ, 6}} 

Ιη6.᾽ ΞΒΌΡΡΙΥ λέξον Δ΄ΕΥ παριείς, ἀπ 611Π1ρ515 ὙγΙΟἢ βαϊῖβ {Π6 ΘΆΡΘΥ 

ἀηᾶ ἱτηραίθηΐ ομαγδοίου οἵ ΝΝΙ σου Δ ἢ 1488.--- οἰκονομική. ““5Κ1] 1π 

ΘΟΟΠΟΙΏΥ." Τίθσα]ν, “1Π6 ἀτί οἵ δοοῃοιην.᾽"---ἐνταῦθα δήπου και 

πλεῖστον. ““Ηδρτο, ἀου 1655, 10 γν}}} θΘπϑῆΐ τηοβί Θββθῃ  }}γ." Β0ρ- 

ΡΙΥ ὠφελήσει.----ὡας τὸ μαχόμενον τοὺς πολεμίους νικᾶν. ““Α,5 ΤῸΓ ΟἿΒ 

ὙΏΘη ἢρηίίηρ ἴο ΘΟΠΠΌΘΥ ΗΒ. ΘΠΘΙΏΪ65." ΒΌΡΡΙΥ τινά τ ἢ ὠαχόμε- 

νον. ---τὰ συμφέροντα. ““ἼΤΠ6 ἰῃϊησβ ἱπαΐ σοπάμοθ."--- τὰ φέροντα. 

“ΤΠ ἰμϊηρσβ {πα 6 πα."--7νικητικὴν οὖσαν. “ΤῸ Ὀ6 ΠΠΚΘΙΥ̓ ἐο ΘΠΒΌΓΙΒ 

νἱοίουυ." -ποὐχ ἥκιστα δέ, κι τ. Δ. ““Απᾶ, γαῖ 15 πού 1Π6 1δαϑβὲ οἱ 

[ῃ656 1πϊηρδ, 1 6. Ὀ6 ὉΠΡΙΘΡΑΥΘά, μ6 Ὑ}}}} ἀνοϊὰ Ἰοϊηϊησ θα {16,᾽" ὁ. δι 

ἃπᾶ, ἀθονυθ 8}1, ἴΓ 6 Ὀ6 πρσθραγθᾶ, ἕο. Ἡρχθβί, 1655 ΘΟΥΤΘΟΙΥ, 

ΤΔΪ65 τούτων ἀδροπα οὴ ἀπαράσκευος, Ἀπ Δ].6 15 ἴπ6 Ραποίαπδίϊοι 

ΔΟΟΘΟΓΙΟΙΠΡΊΥ. 

ὁ 12. 

μὴ καταφρόνει. ΑἸΟΥ 1Π|6586 νγογάβ οὖν 5665 ἴο ἢᾶγΘ θ6θη ομηϊξ 
64, θασαι586 ϑοογαΐθβ ἤπΙΒΠ 68 ἢἷβ ἀἰβοοῦγβ τυ Ἱἢ 115 ῬΑΤΑσΤΔΡἢ.-- 

τῶν οἰκονομικῶν ἀνδρῶν. «““ἽΤΠΟΒΘ Τη6ῃ {Πδΐ 816 5Κ|1Π6 ἰπ ΠουΒΘμοΙ 
τηδηαρσοπηθηΐ."--- πλήθει μόνον. ““ΟἿΙΥ ἴπ ἃπηοιηΐ." ---τῶν κοινῶν 

«ΟΥ̓ ἴΠῃο056 οὗ ἃ ρῬυῦ]ῖς παίυτο.᾽"" ---τὰ δὲ ἄλλα παραπλήσια ἔχει 

«ὙΜΏΠῸ 1Ὁ Πᾶ5 811 6156 ΘΧδοί!ν βγη ]]αγ." --τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι, κ. τ. Ἅ. 

“«ἘΒαΐ {(Π6 τηοβϑὲ ἱπηροτίαηϊ ροϊηΐ 15 118, {πᾶϊ|, ἄς, ΞΒΌΡΡΙΥ τοῦτό 

ἐστι ΔἴΈΟΥ μέγιστον, ἀπ ΘΟΠΒ]ξ, οα 118 σοπδισγυοίίοη,  αξέλῖα, ᾧ 485, 

Ρ. 711.-- γίγνεται. 4415 τηδηᾶροᾶ."---ὖ᾽ ἄλλων μὲν ἀνθρώπων ... 

δι’ ἄλλων δέ. “ΒΥ Τηθη οὗ ὁπΠ6 Παδίῃγο.... . . ΕΥ̓͂ τηθῃ οἵὁὨ 8Δηποίμου."".-- 

ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις. “ΔΑ ἀἰβετοηὶ Κὶπὰ οἵ τηθη.".---οοὶ οἰκονομοῦν- 
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"“ες.- “ΤΏΘΥ ψο Τηδηδρο.᾽" ---καλῶς πράττουσιν. ““ ΘΘΟΘΒΒΙΟΠΥ 

εοπάποί.".--ἀμφοτέρωθι πλημμελοῦσιν. ““ ΟΟΙΏΠΪἑ ΘΥΤΟΙΒ ἰῃ δοίλι." 
1μίθγαῖ!ν, “ οα. θοΙἢ δἰάς5.᾽" 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Υ. 

41. 

περιιλεῖ. ΤῊΘ παίυγαὶ βοὸη οἵ 106 σοἸουταϊθὶ Ῥόσιοῖθβ. ὙΥ̓μ θη 
Ῥογίοϊθβϑ δὰ ἰοβὲ ᾿ἷβ Βοη5 Χαηιηρρυβ ἀπὰ Ῥάγαὶαβ, θοση ἴῃ ἰδυντι] 

τγϑάϊοοκ, ὉῪ 186 Ρϑβε!θποθ τυ μΐο τανασοὰ ΑἸΠΘη5, 1Π6 ΑἰμΘπίδηβ, 

ἴο στιν Ὠΐτη, τορθαϊθὰ {6 ἰανν νον ἢ6 πα Ὠἰ τη] σαυδβοᾶ ἴο ὈΘ 

Ραββϑὰ δἀραϊπβδί βρυγίουβ οἰ] άσγοη, πὰ δ]οννθαὰ μΐἷπὶ ἴο 608]} {18 8οῃ. 

ὈῪ 16 σεἰουταιοὰ Αβραβίδ, αἴ ον μἷβ οὐγη πᾶπηθ. ΤῊΪΒ γουΠΡΟΥ ῬΕΙ- 
ἰοῖ65 τνῶβ οὔθ οἵ 156 ἴθ βΌΠΟΓΩΙΪΒ 80 βυσοοοθοαὰ ΑἸοϊδίαάθβ ἴῃ 1Π6 

αὐπικίπἰδίταίίοη οἵ Δ ΓΒ, δηὰ νγὰβ ρυΐ ἴο ἀδδίῃ, ἰοσθί ΠΟΥ ὑν τ Ὠἷ8 
οοἰσαροδβ, ὈῪ 106 ΑἸ μθηΐδηβ δου (Π6 θα.116 οὗ Ατρίηυβα. ΟὈΠΊΡΑΤΟ 
ἷ.,1, 18..---τῷ τοῦ πάνυ Περικλέους υἱῷ. “ΤῊ Βοη οἴ ἴΠ6 οοἸοὈτγαιού 

Ῥοσίοὶθβ."" ΤᾺΘ δγίίο]Θ ΠΘΤΘ σίνοβ πάνυ [6 [ΌΤΟΘ οἵ δῃ δά͵δοιίνο.--- 
σοῦ στρατηγήσαντος. ““ΥΏΘη γοὺ ἃΓΟ εἰθοίοα ρσοΠΟΓΑ]." Μοτὸ [1- 

ΟΥΑΙ ν, “γοὺ μανίηρ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ βΌΠΟΓΔΙ.".--- ἀμείνω. “ΒαῖίοΥ ({πᾶπ ἴὲ 
πουν ἰ5)."".-- βουλοίμην ἄν, ἃ λέγεις. “Ἰ σουὰ νυῖδὴ (πὲ 1656 τοίη σα 

ὝΕΤΟ 50} υνιίοι. γοῦ τησηιίοῃ.""--οὐ δύναμαι γνῶναι. “1 8πὶ ὉΠ80]6 

ἴο ἀϊδοονοτγ," --- βούλει ἐπισκοπῶμεν. Οὐοτηρᾶτο ἰἱ., 1,1. --- ὅπου ἤδη 

τὸ δυνατόν ἐστιν. ““ὙΒΘΙΘ πο 16 Ροββί ὉΠ Υ οἵὗἩ (οἰδοιίησ {15} 

δὐΐϊδο5,᾽" {. ε., ὈῪ ὙΠδὲ ΤηΘ Δ 5 [Π6ΤῸ 18 ἃ ΡΟΒ5 ἢ οὐὁὨ οἰἴδοιίηνσ 118, 

ὑπάογ ργοβοηΐ οἰγουτηβίδησοβ. 

ἡ 2. 

οἶδα γάρ. Οοτωραταὶ., 4, 9.---σώματα ἀγαθὰ καὶ καλά. “Ὑἱβοτοῦδ 
πὰ Ὀοαυιί! ἐτγατηθα.""..--ἂν ἐκλεχθῆναι. “ Οου!ὰ δ6 Βοϊοοίοά,"-- 
οὐδὲ ταύτῃ μοι δοκοῦσι λείπεσθαι. “ Νοὶ σνδὴ ἰπ {5 τοβροοῖ ἀο 1ΠῸν 
ἄΡΡΕΔΓ ἰο τὴοὸ ἴο ὕὉ6 ἱπίογίου, " ἱ. ε., ὅο 16 Αἰμοπίδηβ δρροῦτ. ὙῈ6 

γτοίδγοποῦ ἰῃ δοκοῦσι ἱπ ἴο οἱ ̓ Αθηναῖοι, 88. ἱπιρ! οὐ ἐπ ̓ Αθηνῶν ἐπι» 
τησύϊαιοἷν ὑγοσούίησ. ΤῸ ἀδιίνο ταύτῃ ἰβΒ υϑοὰ δἀνουθίδ!!ν ἤστο, 
δὸ {δι {ότὸ ἐπ πὸ πδοά οὐ βυρρὶ γἱηρ μερίδι, ἃ. Βοῖηο ἀ0.---αυτοῖς. 
“ Τοιναγά πο ἀποίμοτ," Ἐφυϊναϊοπί ποτὸ ἰο ἀλλήλοις. Οοπιρᾶτο 
(,., 6, 90..--Βοιωτῶν μὲν γὰρ πολλοί, κι τ. Δ. “ἘὸΥ τῦδὴν οὔτδ Βοο- 
εἴπη, θοίπρ Ὑυτοη συ ἰτοαϊοά ὈῪ ἀπὸ ΤΙ οθδηβ, ἅτγο ποιοῖ ἀΐ5» 
Ροδοὰ ἰονναγὰ {πδτ." ὙΤμὸ Βαοιίδη οἰκίαι ἡγοτο οὔσῃ αἱ ναγίδησο 
υἱἰ ΤΉ νοδ, ιν οἰαίτην οὐἨ υυϑίοῖι τὸ {π᾿ ΒΌΡΥΘΤΩΔΟΥ {ΠῸῪ δοιίνοϊν 
τοφιδίρα, 
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ὁ 8. 

φιλοφρονέστατοι. ““ΟΥ̓́{Π6 Κἰπάσβί ἰστηροτ."-- ἅπερ. “ὙΠΟ 
{τγαϊῖ5.᾽"--Απὲρ εὐδοξίας τε καὶ πατρίδος. “ΕῸΥ [Π6 58Κ86 οὗ ὈοΟΐἢ ἃ 

δορά πᾶπ|8 ἃπά {Π|6 11 παίϊνθ σου ΠΤΥ,᾽ ὁ. 6.5) ΌΥ {1Π6 Ῥγροβα οὗ θοΐἢ 

σαϊηϊησ Τοπούγη δπα Πθ θη ϊπρ {Π|6 17 ΘΟᾺ ΠΊΤΥ.---οὐκ ἔστιν οἷς ὑπάρχει. 

“ἸΤΓΏΘΙΘ 816 ποΐ ἴο ΔΠΥ͂,᾽ 1. 6., ΠΟ ΡΘΟΡΙΘ μᾶ5. ΟΌΒΕΟΙΥΘ ἰμαΐ ἔστιν 

οἷς 15 Θααϊνα!οπΐ ΠΕΥΘ ἴο ἐνίοις. “ΤῊΪΒ ὑβᾶσθ οἵ ἔστιν οἱ ἴοΥ ἔνιοι, ὅζα., 

15. 50 ΠΙΤΗΪΥ Θϑ δ] 5η6α ἴῃ 1Π6 Ἰδησαασο, {Πα ΠΟΙΟΥ͂ 1Π6 ΠΌΙΏΌΘΥ οὗ 

{Π6 το]αῖϊνα Π88 ΔΠΥ͂ ἸΠΠΏΊΠΘΠΟΘ. Οἡ 1Π6 γ ΟῚ ἔστι, ΠΟΥ 15 {ῃ6 ἴθῃηβθ 

ομδησθά, ΤπΠουρἢ 1Π6 {ἰπ|6 ΞΡΟΚθη οἵ 6 ραβί οὐ αΐασθ. Απ ἱτηϊΐα- 

τἴοπ οὗ 1ῃ15 ΘσσΌΥΒ ἴῃ ῬΙΌΡΘΥΓΒ: “125 ὲ φιῖδιι5 ΤΠ Ἰδα εοποιιττῖξ ραϊπια 

φιαίγισα: Εἰδὲ φιῖδιι5 ἴηι σείοεγο5 σίοτία παία ρεάε5᾽ ([ϊϊ.. 9, 17,.. Οὐοπη- 

ΡᾶγΘ Καλπεν, ὁ 817, ὅ, Χε. ΜΜαιιλῖα, ᾧ 482.----ᾧ πολλοὶ ἐπαιρόμενοι. 

“ΒΥ νυ ]Οἢ ΟἸΓΟυΙηβία ΠΟ6 ΠΊΔΠΥ͂ θαΪπρ ἱποϊϊθα." ΟΌΞΘΙΥΘ ἴμδΐ ᾧ ΠΘΥΘ 

γΓοίοτς το {π6 [δοΐ οἵ {Π6 σ]ουοιβ ΔΟἢ θυ θιηθηΐβ Ρουίουτηθα Ὀγ {πο ῖστ 
Τογο δ 6 Υ85. 

ὁ 4. 

ταῦτα μὲν ἀληθῆ λέγεις πάντα. ““ΑἹἸΙ [656 {Πϊησ5 γοὰ 5ΑΥ͂ {Ππ6.7 

ΤΠη6 ἘΠΡΊΙΒη. Ἰάϊοτη ΠΘΥΘ ἄστθθβ ἢ {π6 ατθοκ ἴῃ θηρὶουπρ 186 

αἀ]θοῖνθ ψ] ἃ Κιηά οὗ δάνθτυθίαὶ [ΌγΟΘ.---ἥ τε σὺν Τολμίδῃ τῶν 

χιλίων, κι τ. Δ. “Βοίῃ {Πῃ6 ἀἰϊδαβίθυ. οὔ 1η6 1ἱπῃουβϑαπᾶ νυν ΤῸ]- 

τη]465 αἱ Τιϑρθαάθδ." Τοϊπλϊά65, Βοη οἵ ΤΟΙ  θῈ5, νγὰ5 ἃ σΘ ΠΟΥ] οὗ 

σῖθαΐ Ὀγάνθυυ. Ῥυσίησ {η6 ὈΔΠΙΒῃτηθηΐ οὔ Οοποπ, ἢ6 οαγτῖθα οα 
ΤΥ ΘΧΡΟαϊ ΟΠ 5 συ δυσοθϑβ. ΑἸΤΟΥ Οὐποπ 5 ἀθαίῃ, Β.Ο. 447, "6 

ΤΔ ΟΠ 6 ἃ, σΟΠΊΓΑΤΥ ἴο {Π6 δάν!οθ οὗ ῬϑυΟ 5, νυ] ἢ ἃ π᾿ ΔΙΤΩΥ͂ οὗὨ νοϊὰπ- 

ἴθϑυβ, ΔΠΊ Ο ἰησ 0 ἃ ἱπουβαηδ ἢθανυ-υτηθα τηθῃ, ἱπο]υ απο 16 

ΠοννΟΥ οὕ 16 Αἰμθηΐδη γουί, ἀσαϊηβί 1η6 Βωοίίαη οχί!θβ, απ οἴ ΠΟΥ 

Ρᾶγ ΙΒ η5 οὐ {Π6 βδ1ὴη6 οᾶ.156, γγῆο Πδᾷ τηδα 8 {ΠθΙηβοΙν 65 τηαϑίθυυ οὗἅἁ 

ΟΠ σόπθα, ΟΥ̓ΟΠΟΤΏΘΠΙ5, ἃπα ΒΟΙΩΘ. ΟΥΠΘΥ ἴον ηβ ἰῃ Βωοῖϊα. ΤῊ 

ΑἸΠΘηἴΔΠ5 ὙνΘΥΘ ΘΟΙΏΡΙΘ ΘΙΥ ἀθίδαϊθα, τη ΠΥ Οὐ ΠΟΤ Ὑγ 6 [ΚΘ ὈΥΤὶ5- 

ΟΠΘΥΒ, ἃηἀ ΤΟΙΓηΪ465 Ὠἰτη 56] Γνὰ5 ἀτηοησ {Π6 5]αῖη. ΤῊΘ Ὀδέ116 ννὰ5 

Τουρ ιν ἵπ τη6. ποῖσῃθου οοα οὐ Οοτοπθᾶ ; θυΐ, ΠτῸτν 186. νἱ οἰ πἰν Οὗ 

[Π6 Ρ]δαδ6ο65, Ὁ 15 5814 βοπηοίϊπηθ5 ἴοὸ αν Ὀθθη ΤὈυρηΐ α ΟΠ τομθα, 

Βοιηθίϊηθ5 αἱ Τιοῦαάθα. ΤῊ Ἰαβί-τηθπιϊοπθα ρ]δοθ νυ ὰβ ἃ οἷν Οὗ 

1εοίῖϊα, ἀθουΐ τηϊάνναν Ὀοΐννθοπ Ηα]ατέιβ ἀπὰ ΟΠεοτοηθᾶ, πα ἴο 1ῃ8 

τοδί οὐ {ῃ6 Τὸ Οοραϊβ. Οοιηρατο Τλιοψά., ἱ., 113..---ἐπὶ Δηλίῳ. 

“«Ατ ΠοΙατα." Το] πὴ ννὰ8 ἃ οἷΐν οἵ Βωοίϊα, οἢ 1Π6 5Βθα-οοβέ, πουῖῃ 

οἵ 1π6 ππουτῃ οἵ 1868 Αβοριβ. ΑΔ Ὀδΐ116 νναβ ΤΟ ρηΐ ἤοτο, ἵπ νῃ]Οἢ 

Ηἱρροογαῖθβ, [η6 ΑἸμοπίδη σθηΘΥὶ, ν᾽ 85 5]αΐη, Β.. 494. ---ἰἐκ τούτων. 

ΒΥ Ὑϑᾶβοῃ οὗ {Π|656 ΤΠ ϊησβ,᾽ 1. δ.) Οὐ 1η6 ἀ6 [6315 1υ8ὲ τηθηϊοπϑα.--α 

κρὸς τοὺς Βοιωτούς. “Ἰῃ σοΙηρατίβοη νυ ἢ {Π6 ΒωΘοιίδ 58." Α Ὁποῦ 
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το οἵἩἨ οχργοββίοῃ, Υ πρὸς τὴν τῶν Βοιωτῶν δόξαν. (ΟΟΙΏΡΑτΟ ἱ 
3. δῦ Καλπετ, ὁ 781, “εἴ. 

τὸ φρόνημα. “ἴδ δρίτί!."--πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους. ἘῸΥ πρὸς τὸ 
τῶν ᾿Αθηναίων φρόνημα.---ν τῇ ἑαυτῶν. ΞΘΌΡΡΙΥ γῇ.---ἀντιτάττεσθαι. 
“ΤῸ ἴϑσα." [1 ᾺΟΥΑΙΎ, “10 ΤΠΔΥΒΙ 84] {Πποτηβοῖνοβ ρσαϊηβί."--- αὐτοὶ 

καθ᾽ ἑαυτούς. ““Τηαΐ ΠΟῪ τΠοιηβοῖνοβ, ὈῪ ἱμοτηβοῖνθβ," ἑ. ε., ἴπηξ 
Δ16ΎΥ, βίπρὶο- βαπάθὰ ἀπά ὑπαίἀ θὰ .--- μόνοι. “Τὐπαϊά δά." 

Ὁ δ, 6. 

᾿ δοκεῖ δέ μοι, κι τ. Δ. “Απὰ γοῖ 1Π6 δαί ρρθδγβ ἴο ΠῚΘ ἰο 6 ΠΟῪ 

ΠΊΟΤΟ ΤΑΥΟΓΔΌΙΥ ἀϊδροδοὰ ΓῸΓ ΔΠΥῪ ὙΓΟΓΏΥ σΟΥΘΥΠΟΙ." ΟΟΙΏρΡαΓΘ τη 
Θχρίδπαίίοη οὐ ΚαΏ που : “ Ετγρα ϑοπαπι ἀμσετα ζαεϊϊίοτε, δεπίρτιοτε, τια- 
εἶα οὐπεχμΐοσο απίπιο αἤτεία εεπε."".---τὸ μὲν γὰρ ϑάρσος, κι τ. Δ. “ῬΟΥ 
βοϊγοοηπάοποο θορσοὶβ ἴπ τῆθη σΔΓΟΙ655Πη6585,"") ἄσ. ΤῊΘ ἴοτοθ οὗ 

ϑάρσος ἈΕΤΟ 8 ὙΓ611] δχργοεβοὰ ὉΥ̓ Ηθίηζο : “" Ῥεγίγαιιενι ἀμ Γ δεῖτια 

Κυᾶμιε.".--προςεκτικωτέρους. “ΜοτΟ αἰξοηςνο,᾽" ἱ. ς., ΤΊΟΤΘ ΟἹ {Π|0 
αἰοτί.---τεκμήραιο δ' ἄν. ΟΟτηράΓΟ ἰἱ., 6, 6.---ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσίν. 

“Ὁ Ῥτοῖη ἴθ σοπάυσίς οὗἉὨ 1056 ὁ ᾿βηὶρ-δοατὰ."--ἥπου. “4 ΝΆΓΠΟΙΪΥ.» 
Ἐφυϊναϊδηϊ ἰο 1η6 1, διίη σεϊεεί.---ἔςτ᾽ ἂν δέ, κ΄ τ. Δ. “Βαξ 85 Ἰοηχ 
85," ἄς. ΤῊ ἰπ ἥνο Ῥαγίβίδπ Μ55., απὰ 4150 ἱπ 1:6 δαὶ οσ δαΐ- 

εἰσηβ. ΤῊΘ σοτηπιοη ἰδχί [25 ὅταν ὅδέ.--- καραδοκοῦντες τὰ προςταχθη- 
σύμενα, κ- τ. Δ. ““ΑΠΧΙΟΌΒΙΥ ἀυναἰεἰπρ 1Π6 ογάθγβ δρουὺϊ ἴο Ὀ6 ρσίναπ, 

ΟΥ̓́Θ 85 ἴΠπ6 ΤΠΟΤΉΒΟΥΒ οὗἨ ἃ ΘΠΟΓΌΒ (να ἰπηρσ (τ 186 ογάθσβ οὐ {πεῖν 
1οδδοτ)." ΤΌΘ ΘΠΟΓΌΒ αἰνγαυβ Καρὶ {Ποῖ γ οΥὸ5 ἤχοὰ οα 16 Ἰοδάου, 

αὐ ῇ οἰοννοα ἱπιρ!] οἴ Εν εν ΐ5 βίστδ]5 ἀπά ἀϊγοοιίοπβ. (δελπείάετ, αὐ ἰος. 
Οοπιράτο Ἡείσκε, αὐ Ογτορ., ἱ., 6, 18.) 

4 Ἴ, 8. 

ἀλλὰ μήν. Οομιρατο ἱ., 1, 10, ἀπὰ ἱ,, 3, 68.---μάλιστα πείθοιντο. 

ἩἜΤΉΟΥ ὑγουϊᾶ νἱοϊὰ δβροοῖδὶ οὐοάίΐοποο.".--λέγειν, πῶς ἂν αὐτούς, 
τ τ᾿ Δ. “Το ἀΐπουβα ονν τνὸ ταίρι Ὀγρθ {πὶ οἡ 10 6 διίγγοά ὕὉ 

αραΐη νυν] ἃ ἀσπίγο οὐἁὨ {ποΐγ ἀποίσης υδίον," ἄο. Οὔβογνο ἐμαὶ {80 
εὐπίτίνο μότο ἐπ ἴὸ ὕῸ τοίογγοά ἴὸ τη 6 ποδά οὐ Ἰοηρίης (ὉΓ οὐ ἀσβί πα 
α υὐΐηχ. Οοπιρᾶγο δίαιλία, ὁ 350. --- εἰ μὲν ἐδουλόμεθα, κ. τ. Δ. “1 

γα υἱοῦ τδπὶ ἴ0 τοδί πὶ ΤΟ ΠΟῪ ὉνΒίοῖι οὐ ογα της πᾶν ροδ- 
ποκδίου οὐ" Οὕπόγνο πᾶ: εἶχον πδο πότο, ἰπ οὐγ ἰἀΐοαν, {πη ἔοτγοο οὐ 
τὸ [λείπ λαδεέγεπί, Ῥοτθᾶρα, μουγόνον, Οὐ 5 σοπδοίογο ἰδ. 106 
τῦ6 ὁπ, ΠΑΠΊΟΙΥ, οἱ πάλαι εἶχον, τννϑ ον τοῦ δ χίνο τὴ ἴσπβο [5 οΥ- 

ΔΙΠΑΓΥ ἴοτοῦ.--πατρῷά τε καὶ προζήκοντα. “ Βοίδ νεῖν ἐπποτίίπησο 
πὰ μτοροτίν ".--οὕτως. ΤῸ σχρτγονα πιογοὸ ΟἸσαΥΎ ἀπά οπρμ δε ΠΥ 
ΔΗΥ ποηυόπος, ἩΒΟΊΠΟΥ οὗὨ {ἰπ|ὸ οὐ οἰ βογυνίδα, οὐ {πὸ δβοιίίοη οὔ {86 
ραπίοίρίο, {06 δὐνοτῦν ἐνταῦθα, οὕτω, οὕτω δή, ὧδε, ἀτὸ ἰοίποά το 1ῃς 

Ν 
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γετῦ οὐΠ6 βεπίθποθ. Οοιηρᾶτο Καληπεγ, ὁ 690, Οὐ. θ, 761}. “Μαιίλια, 

ὁ δθῦ, 2.---μετ᾽ ἀρετῆς. “ΒΥ {Π61Ὁ γ8]ΟΥ." ΟὐτΏρα͵Θ αξίλῖα, ᾧ 587, 

α.----τοῦτ᾽ αὖ δεικτέον, κι τ. Δ. “«ὍἼ6 πτησϑὲ 5ῃοὸν {παᾶΐ [Π15 αἰγθαΐθ 

ἀσαὶπ ὈΘΙοπσϑα ἰο ἔμθῖὴ τηοβύ (οὗ Δ ΠΥ ῬΡΘΟΡΙ8) ἔγομη ἃποῖθηΐ {{π|6.᾿ 

ΟΡΞΘ͵γΘ ἐπαύ τοῦτο ΤΘΙ6Υ5 [0 τὸ μετ᾽ ἀρετῆς πρωτεύειν.---καὶ ὡς τούτου 

ἐπιμελούμενοι, κ- τ. Δ. ΟΌΒΘΥΥΘ ΠΘΥΘ 1Π6 ΟΠδηρΘ οἵ σοηβίγποιοη, ἘΠ 

ῬαγΈΙΟΙ6 ὡς ΜΠ 1μ8 Βπίΐθ νϑὰ θείης οιηρὶου θα, ἰπβίθαα οὗ [η6 ντὶ 

ΘΓ 5 Θοπεϊπαΐησ οη ὙΠ 16 ρΡαγιϊοῖρ]6. ΤῊΪΒ 1 ἀ0Π6 [0 [Π6 Βᾶκθ οὗ 

γα οί, ἀπ ἴο ργαυθηΐ {Π6 ἴοο στθαΐ δοουτηιμ]αίίοη οὗ Ρδτ 101Ρ165 πὶ 

{Π6 Βαπίθπορ, {ῃ6 αἰ το ποθ οἴμθυννῖβθ Ὀθΐησ ααϊΐθ ἱτητηδίθυϊαὶ. Οϑπι- 

ῬΡᾶτο Καλπεν, ᾧ 804, 4. 

Ὁ 9. 

εἰ τούς γε παλαιοτάτους, κ. τ. 3. “1Τἴ γ)78 5Βου]α τϑιηϊηᾶ {Π θη, γῆ 0 

μᾶγθ {μοιηβοῖνοβ πρατὰ οὗ ἰΐ, {παῤ {Π61Ὶ τηοβὺ ἀποὶθηΐ δ ποθβίουβ, οὗ 

ΨΥ ΏΟΙΩ Ὑγ6 ΠΘΔΥ, ΕΥΘ 1Π6 Ὀταγθϑί οἵ τηθη." ΖΘΌΠΘ ὙὙ6}1 Θχριαΐηβ 

ἀκηκοότας ὮΘΙΘ ὈΥ ““ομπὶ ἱρδὶ αταϊυεγῖηί."  οἶβκθ, οα {886 ΟἸΠΘΥ 

μαηά, υυῖτἢ ΤΟ 1655 ΡτΟρυ θῖν, ὑγδηβ] αἴθ 1Ὁ ὈΥ ““φιὲὶ ἀϊείὶ δἰπξ," 

«ἐ φιιὴ ποηιεη ἠαδιιογίηϊ,᾽) Υϑίθυσϊησ ᾿ὑ ἴο προγόνους, ποῦ ἴο αὑτούς. ΑἹ] 

1Παἱ 15 Τϑαυϊβὶίβ 15 ἴο σθρθαῦ τηθηΐα!Πν ΠΟΥ ἀκηκοότας ἴῃ 6 νγογαβ ἀρίσ- 

τους γεγονέναι. ΟΟΠΊΡαΤΘ Καλπεγ, ᾧ 890, «εἰ. 

ὁ 10. 

ἄρα λέγεις τὴν τῶν ϑεῶν κρίσιν, κ. τ. Δ. “Ὧο γοα τηθδη [Π6 ταὶ 

ὈθΘίννθθη ἴμ8 ρμοᾶβ, νυ Οθοσορβ ἀπ ἢἰβ ἀββθββοΥβ ἴῃ Ἰυδρστηθηΐ 

ἀροϊάοα ἔτομι {π6ῖὶγ νἱτίυθ 1 ΒΥ κρίσιν 15. ἸΘΥΘ τηϑδηΐ {π6 σοῃίχο- 

ΨΘΥΒΥ Ὀσΐνγθθη Ναρίαπο δηᾶ Μίποενα, ἃ5 ἴο γ]ΟΝ οὗ 1Π6 ἔννο Βῃουϊᾶ 

Ὁ6 1Π6 Ραΐτοῃ ἀοὶΐν οὔ Αἴμθηβ. ΤΠΟ αιοβίϊοη νγὰβ ἀθοϊἀθα ἴῃ ΤΆΨΟΥ 

οἵ Μίπογσνα. Δοοοσγάϊηρ ἴο οη6 δοοουηΐ, {Π6 σοάβ {ῃθιηβ Ίν 65 ΥΘΥΘ 
(Π6 Ἰυᾶρσοβ ; δοοοσάϊηρ ἴο ἀποίμθυ, Οθοτορβ ἀπά Οταπᾶθβ. (ΟΟΤΏΡαΥΘ 

«Αροϊϊοά., 111., 14,1.) ΣΧ ΘΠοΟΡΠΟῚ [Ό]]Ονν5. ΠΘΙΘ ἃ {πἰγὰ δοσοαηΐ. ΒΥ͂ 

186 Θχρσγθββίοῃ οἱ περὶ Κέκροπα 8 τηθδηΐ {π6 ΠΟ]6 ΒΘ ΠΟ οὗ παρ 5 

βϑαίθα νυ ΟΘΟΙΌΡΒ, ΟΥἉ, ἰῃ ΟἾΠΟΥ ννοσᾶβ, ἰβ. ἀββθββοῖβ. 8 τηυϑβὲ 

6 ΘσΑΥΘΙᾺ] ΠΟΙ ποῖ ἴο ΤΟΙδΥ 1Π6 ΡῬΡΏγαβοΘ ἴο ΟΘΟσΟΡ5. δΙοηθ. ϑ'οἢ ἃΠ 

ΘΙΠΡΙοΥπηθηΐ οὗ οἱ περί, ἰο ἀδβίσῃαίθ ΤΩ ΤΟΥ ἃ βίηρίθ ἱπαϊν 8], 
σνουἹᾶ Ὀ6 Οπματδοίουϊβιϊο οἵ ἃ ὙΥΎΙΟΥ οὐ (06 ΘΙ νου Ασο. (Καλπεγ, αα 

ἰοο.)----λέγω γάρ. ““Ὑ068, 1 τηθδη {ππαϊ." ΜΟΥ Πἰ ΓΘ ΤΆ ν, ΒῸΡΡΙ γἱηρ δἱ 

16 5816 {ἰτη6 {Π6 6] 1ρ515, “" (οὰ ἅτ τὶ σ τ), ΤῸΥ 1 τηθδη ἰϊ.".--ἼἪρεχ- 

θέως τροφὴν καὶ γένεσιν. 'ΤΊΙΘ ἘΤΘΟΒΓΠΘῺΒ ΠΘΙΘ τηθδηΐ ὙΥ85 ἔΠι6 ΘΑΤ]ΪΘῚ 
9Π6 ΟΥΠ6 ἔννο, πὰ ννὰβ 1Π6 Του τ Κίησ οἵ Αἴῃθη5, δπᾶ {Π6 βοη οἵ 

ψυϊοσαη ἀπά Μίποτνα. Ηδθδ νγὰβ ΤΊ ΠΟΥ οἵ Ῥαπάϊοῃ 1., ἀπ στα α Π 0 1 

οὔ (Π6 γουηροι ΕΥΘΟ Πα, 0 νγὰ8 {Ππ6 βίχίδ Κίηρ οἵ ΑἰΠΘἢ5 
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Αροϊοάογιβ ({{ϊ:, 14, 6) 681158 (18 δἰάθὺ ἘσθοΒ ΠΘῸ5 ΟΥ̓ 1η6 πᾶπηθ οἵ 
Ἐπομεμοπίυβ, θα, 85 θυ πθ 1 ΐηΚ5, {}|15 15 ΤΠ ΥΘΙΥ͂ ἃ Κἰπά οἵ σορπο- 

τϑῃ. ϑοιηθ οάἀϊίοτβ, οὔδπάθα ὈΥ 1μ6 ἀψδέετγοπ βγοίετου ἴῃ τροφὴν καὶ 

γένεσιν, σοηνοτί 1}16 ἸΔτ(6Υ βυθδίδηςν ἰπῖο ξένεσιν, τοίοττίηρ ἰΐ το 1:16 
μοδρίζανϊο τοοθριίοη οἵ Οὐγοβ ὈῪ Ἐγθομίμθυβ, θὰϊ (μη, 85 Ὁ εἰβκθ 
οὔβοτγνεβ, ἐξ βου ὰ νῷ Ὀθθη τὴν τῆς Δήμητρος ξένεσιν. ΚΟΒΠΟΥ Βὺρ- 

{6515 ὑνῸ διρυμπηθηίβ ἴῃ ἀδίθποθ οὗ Χοπορθοπ᾽Β σοἸ]οσαίίοη οἵ τροφήν 
διὰ γένεσιν : ΟΠ6, ἰδὲ ΠΘ ἰδ ἸΘΙΘ ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ͂ ἱπηϊδιΐησ [Π6 Ἰδησυαρθ 

οἵ Ἠοπιοῦ; δπὰ (6 οἴου, ἐμαὶ τροφήν, [Π6 τῆοτθ ἱπηροτίδηϊ οὗ 16 

ἔνγο, 8 Ρυγροβοὶν ρἰδοθὰ ἢγβι, ἴο ΤΏ ΚΘ 1ἰ ΤΏΟΤΘ διηρμαῖίο. ΟΟΙΏΡΑΓΘ 
ξἴοπι., 1]., ἰϊ., δ47, δεᾳη. 

καὶ τὸν πόλεμον, κ. τ. Δ. “Απὰ {Π6 ΓΔ {μαὶ νῦᾶβ τυδσϑὰ ἰπ εἷβ 
ὮπὴΘ δραίΐπδιὶ 16 ἱπιιδοϊδηῖ5 οὐ 16 Ὑγμο]θ δάϊδοθπὶ Ἴοοπιϊηθηϊ.᾽ 

ΤΏγαοο [8 τηδαπί, νυ ἢ ἴῃ ΘΑΓΙΥ {1Π|68 15 βαἰἃ 10 Ββᾶνθ θχίθηθα ἴὸ 
ἴ6 σοηῆποβ οἵ Αἰοα. ΤῊΘ ὙΓ δἰυάοα ἰο ἰ8 {δὲ Ὀοίνγθοη τἢ0 

Αἰδοηίδηβ δὰ τ6 ΤΗγδοίδηβ δὰ ΕἸθυβιπίαπβ. ΟὈΠΊραγΘ Ἰςοσγαί.» 

Ῥαπες., ε. 19. Οδίϊεν, αἀ Τιμιεψά., ἰὶ., 1δ.-τ-καὶ τὸν ἐφ᾽ Ἡρακλειδῶν, 
κι τ. ΤΩΘ ὙΓ οσαττίοα οἡ Ὁ 16 ἀδβοοπάδηϊβ οἵ Ηθτοῦ 68 ἀραίπβι 
ἘΛΟΓΥΒίμΘὺΒ δηὰ 186 Ῥεϊοροῃποβίδηβ.-τκαὶ πάντας τοὺς ἐπὶ Θησέωσ 

πολεμηθέντας. ΜΝ ΊιΝ πάντας ΒΌΡΡΙΥ τοὺς πολέμους. 'ΤΈΘ ΔΙ] υδίοῃ 8 
ἴο 1πῸ ὙΓὯ.Β τγαροά δραίηβι (η6 Απιδζοηβ ἀπὰ ΤὭὨγαοίδηβ. Οὐμρατθ 

Ἡετνοά., ἰχ., 81. Ῥίμι,, γὲΠπ. ΤΆεα., 271.--τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀνθρώπων 

ἀριστεύσαντες. “ΔΒ δανίηρ ὕσοη ἴῃη6 Ὀγανοδὲ οὐ 1Π6 τηθη οὔ {πον 

οὐνη {ἰπ|6." Το ἀχργοββίοη δῆλοι γεγόνασι ἀριστεύσαντες ΤΩΔΥ ὉΘ 
τομδογοὰ πιοτὸ ΤΓΘΟΙΥ, “ ὙΓΟΤΟ ΟἸΘΑΥΥ τη Ὀγαγθβί." 

411. 

εἰ δὲ βούλει. “ Δῃὰ, { γοῦ ρίοδβο, (αδὰ {}|8 8180). ΑΔ ἸΤὉπηυϊα 
οὐ Αἰτίο ἀσυδηί, ἀπά οὐ ἐγδηβίείοπ, οὔϑη ἐγαπδ᾽αἰοὰ βίπηρῚν ὈῪ “ΤΉΟΤΟ- 

ονεσ,".--οἱ ἐκείνων μὲν ἀπόγονοι. “ ΤμοὶτΓ ἀοβοσηάδπίβ,᾽" ἑ. ε., ἴδ0 

Αἰδοπίδη ἴπ 1) ἀσὸ οἵὁἩ Μιίδλάοπ, Τηοπιίβίοοϊοβ, πὰ Αὐσίβείάσβ, τνῆο 

ναῖτοά δρηίηδί {[Π6 Ῥογδίδηη.---τὰ μέν... τὰ δέ. “ῬΑΠΙΥ....,.., 
ῬΆΠΕΙΥ." ---κοδ' ἑαυτούς. Ἦωο οτα ἴο τηδηλτίου {π 6 (αἰ ὦ] ῬΙαίπιπβηβ. 
Οὐοπιρατγο Οὐγη. ΝῈΡ.. ΜΗΙ., ο. δ: “ Ηος ἐπ ἐεπιρονε παίΐα εἰυΐα. Αἰλε- 

πίενσίδι ζωἱ αμσίίο Ῥταίεν Ῥίαίαεπσει.".--τοὺς κυριεύοντας. 'ΤῊΘ 
Ῥογαίδην ὅτ τηδαπί, {0 σχίοηϊς οὐἨ ψψμοβὸ τουτί ΟΥΥ αἱ {παῖ εἰπνο ἰϑ 
μοτο ἀσήησά..---ὀφορμήν. “Μοδηδ." Οοιηρατο ἰἰ., 7, 11.--τοῦ δὴ καὶ 

λέγονται. “ Απά {Πποδ6, ἃδ 81} Κηονν, ἃτο ὄυθη βαίἀ." Τρ μαγιίοῖο 

δή δδο μότο (0 ἴοτοῦ οὔ “" μεί εσπσίαί ἐνέεγ σπιριεν.".---λέγονται γάρ 
Θοιπρασο ποίο οἢ λέγω γάρ, καὶ 10. 
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612, 18: 
διέμειναν ἐν τῇ ἑαυτῶν. ““ΤΉΏΘΥ ΘΥΘΥ ΤΟΙ ΔΙ Π6( ἴῃ {Π61Ὶ οὐγῃ 1δπ."᾽ 

ΒΌΡΡΙΥ γῇ. Ηδποθ {Πη6 Αἰμθηΐδηβ ρυἱά θα {πθυηβθῖν 85 οὴ θθίηρ αὖ- 
τόχθονες πὰ γηγενεῖς.---ὑπὲρ δικαίων. “« ἘῸΤ {Π611 7υδϑὲ τὶρηΐ8."-- 

ἐπέτρεπον ἐκείνοις. ““ ϑαθτηϊ 6 {Π6 ὁ456 ἴο {Π612,᾽ ὁ. 6.7 ἴο {ΠΘῚΓ ἂΥ- 

ὈΙΓΑΙΊΟΠ.--τκαὶ ϑαυμάζω γε. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΘ 1., 1, 30.--- πόλις ὅπως ποτ᾽, 

κι τ. Δ. “Ηὔον ΟἿΥΪ ΟἿΓΥ ΘΥ̓ΘΥ ἱπο]ηθα ἴο 1η6 ὍΤΟΥΒΘ,᾽ ὁ. 6.) ΘΥ̓ΘΥ 46- 

σϑποζαίθα. ΟὈΠ] ΠΟΙΙΟΠΒ ὙΥ ΒΙΘἢ ΒΌΔΙΠΥ βίαπα αἵ {Π6 σοτητη ποθιηθηΐ 

οἵ ἃ οἴδιι56, ᾶτ6 οἴϊθη ραοθα δ Υ 06 ΟΥ ΙΏΟΤΘ ὑγΟσ5, ἴο ΓΘ ΠΟΥ ἴΠ656 

ὙγΟΓΑΒ ΓΠΟΥΘ ΘΙΏΡῃδῖΪοθ. ΤῺΘ 5816 ΥΓΔηρσθιηθηΐ 15 ΘΟΙΏΠΊΟῊ ἴῃ 1, Δ. Π 

ὙΥΤΙΓΘΥ5 4150. (ΟΙΏΡΑΙ͵Ο ΟἿο., Τ ι56., Ἰὶ., 4,12. ΖΘΌΠΘΟ τοδᾶβ, νυ ΟΠ6 

Οὗ [ῃ6 ΘΙ ΘΥ δα! 05, εἰ ἡ πόλις οὕτω, Ὀὰΐ {1185 ἀο65 ποῖ ἄστθθ ὑἱἢ 

186 οοπίοχί, [Ὁ [Π6 ὑγο που οὗ ῬΘΙΪΟ]65 5, λοῖσ ἴῃ6 βίαΐϊθ αὖ Ἰθησίῃ 

ἀθο!π6 4, 85 ρρθδγβ τότ ὑγηδΐ [Ὁ]]Ονγ5.---διὰ τὸ πολὺ ὑπερενεγκεῖν 

κιτ. Δ. “ΒΥ τϑᾶϑβοῃ οἵ {Π6]Ὑ γαβῦ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ΤΥ, ἀπ {6 ἱγ θοίησ θαβί 

μανὶπρ ΒῸΠΙ πο ΘΑΥΘΙΘ55Π655, [Ὰ}} ὈΘΗΪΠα {Π6 1 δηΐαρσοηϊβίβ." 

ὁ 14. 

ἂν ἀναλάθοιεν. ““ΜΙσῃΐ [ΠΘὺ τορσαίη." --οὐδὲν ἀπόκρυφον, κ. τ. 

«ΠΤῊ αὐ 065 ποῦ ΔΡΡΘΆΥ ἴο τὴ6 ἴο Ὀ6 ΔΗΥ͂ [Πἰηρ ΤΥ 5 Υ]ΟΙ5."---τὰ ἐπε- 

τηδεύματαις ““ΤὮΏΘ ΡΒ 105." --μηδὲν χεῖρον ἐκείνων ἐπιτηδεύοιεν. 

«ΤΉΘΥ 5μου]ἃ ργδοίίοθ {Πθτὴ Δ ΘΥ ΠΟ ὝΤΟΥΞΘ [βῃΐοη 1Π8η ἴῃ 056 αἰά.᾽ 

-ο-οοὐδὲν ἂν χείρους ἐκείνων γενέσθαι. “(Τῇ ἀΡΡΘΑΥ5 1.20 Τη6) 1πᾶΐ 

[Π6Υ νου] θ6 ἴῃ ΠῸ τϑβρθοῦ ᾿ῃ ΓΘ ΪΟΥ ἴο {Ππθιη." ΟΌΒουΥθ ἤΘτΘ 1ῃ6 

Θἤᾶηρσθ οὗ σοΠβίγαοοη,, [Π6 ποτηϊπαίϊνϑ νυ Ἰἢ 1Π6 ἸηΠηϊ ῖν 6 θοὶπρ 6- 

ΡΙογβά ἴῃ ἀπόκρυφον εἶναι, ἃπὰ ΠΟΥΘ {Π6 δοουδαίγθ τυ {Π6 ΞΔ ΠῚΘ 

Ἰη00.--τούς γε νῦν πρωτεύοντας. ΤῊΘ 1,ἀορἀφτηοηίδηβ. Πουθβί 

ΤΟΙΊΆΤΚ5, ὑπαὶ ΧΟΠΟΡΠΒΟΙ ΑἸ αΥ5 ῬΡΥΘίοΥΒ {π6 1ιδοθαςηοηΐαη ἴοττη οὗ 

σογυθυπιηθηΐ ἴο ἴΠ6 Αἰμϑηΐδη.---καὶ τούτοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύοντες 

«Λῃά ρτγδοίοἰηρσ [Π6 5 η6 ΡΒ 5. Ὑν ἢ 1Π656.᾽} 

ᾧ 15. 

λέγεις, ἔφη, πόῤῥω που, κ. τ. Δ. “Ὑοα τηθΔῃ, 5αϊὰ 6, {Ππᾶΐ ΠΊΟΤΑΙ 6Χ- 

ΘΟΙ]Θ ΠΟΘ 5, νποὰΐ ἀουθί, ἔὰΥ ἀἰβίαης ἀπίο ΟἿΤἿ ΟἷΤΥ ; ΤῸΥ θη τὴ} 

[86 Αἰμθηίδηβ," ἄς Οὕὑποῦνο ΠΟΥΘ 1Π|6 ΤΌΤΟΘ οἵ που; ὙΥΠϊοῖ 15 ἴο ἢΘ 

δοηδβίτυθα τ] ἢ πόῤῥω, πο νυνὶ λέγεις, ἀπ σοΙηραγθ {Π6 Το τκ οὗ 

ὑγεῖβκο (Ρίεοη. Οτ.}): “γύην ἱπίεπάεπαϊ ἤο γαγίϊοιῖα {που} Παϑεὶ, 

ταἀγεοία υ. ρ. τῷ πόῤῥω. Ζοεῖηι., 1ϊ., 1, πόῤῥω που, “ἸοΠρἰΒβίμηο :᾿ 

:εὦ Χεπορλιοη, Μεηι., 1ἰϊ., δ, 15, ἑέεπι πιείαρλογῖσε." 'ΤῊΘ οοπηδοζίοι 

οἵ ἴῃ6 βθηΐθηοθ 18 1π|5: ϑ΄ί'ποθ ὈῪΥ δἀορίϊησ {π6 ἀἰβοὶρ! πη οὗἉ 1,86- 

εἄδιηοη, γοὰ {πἰπὶς γοὰ οἂπ ΤΘΟΔ}] {π6 ΑἸΠΘηἶΔη5 ἴο {πδὶγ ῥυιβεϊηθ 

ΨΆΪΟΥΙ δηα ρΊΟΥΥ, γουῦ 5661 10 Ὠΐηΐ {Πᾶ: δ ργθβθηΐ [ῃ6 ΑἸ ΠΘΉ Δ Π 5 ἢΤΘ 
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(τ ἱπίθτίου ἴο 186 1,.δοθἀδτηοπίδηβ."---οὗ ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται 
καταφρονεῖν, κι τ. Δ. “Μη ΨῈ0 Ὀδρίη ἵτοπὶ {Π6 ΙΓ Οὐ Ράγθηΐβ ἴὸ 

δον σοπίαιπηρε ΤΥ ἰποὶγ οἰάοτβ." Ὅη6 ἱπῆηϊτῖνθ ΠΘΤΘ, ἰπ μἷδοθ οἵ 

16 μαπεοῖρ!ο, ἰβ ἀθὰ τὸ τπδγκ 8η ἱπίθπιϊομδὶ πορῖθος οὐβογυθὰ Ὀγ 1Π|6 

Αὐμοπίδπβ ἰονγαγὰ {Ποὶγ οἱάθσβ. (Καλπεγ, ᾧ 688, Οὖσ. «7εἰ.})---ἢ σω- 

μασκήσουσιν. ΞΘΌΡΡΙΥ πότε ΠΟΥ ἤ, ἴγοπὶ {Π|6 ῬΓΘΥΪΟῸΒ οἰκαθα..--αὐοῇ. 
ίας. “Ἁ ποοὰ μδῦϊ: οἵ ὈοάΥ.᾽" 

ὁ 10. 

ἀγάλλονται. ““ Ῥτίάθ {6 ΠΊΒΟΙν 65." --οὕτως ὁμονοήσουσιν. “ὙὙΠ| 
πον θ6 50 οἵ οπθ πηϊηὰ,᾽ ἱ. ἐ., ὙΥ}}} ΠΟῪ Ὀ6 ΟΥ̓ ὁη6 τηϊπὰ, 85 ΠΟΥ ἅΓ6. 

- ἀντὶ μὲν τοῦ συνέργειν, κι τ. Δ. “Ἰηδίοδὰ οἵἉ σο-οροταίϊπρ' τυ ἢ ὁΠ6 
ἀποίμιογ (ογ τησΐυδὶ ὑὈσηοῆϊ,"--καὶ φθονοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον. “ Απὰ 
ΠΩΥ͂Θ ΠΊΟΤΘ ΘΠΥΥ ἰονγαγά ὁΠ6 Δποί 61." --συνόδοις. ““Μοροιΐηρσβ.".- 
καὶ πλείστας Δίκας δικάζονται. “Απὰ ἰπδιϊτ6 ὙΘΥΥ͂ ΤΠΔΠΥ͂ 5015." 
Ρὸτ ιιῖ8 σοπδίγυσιίοη οὗ δικάζεσθαι, οοηβυὶς Καλπεν, ὁ 801, .7εἰΓ.--ῇ 

συνωφελοῦντες αὐτούς. ““'ἵΤΏΔη ΕΥ̓͂ ΠΟΙρί Πρ Θδοὴ ΟἸΠΟΓ." ΤῊ ρασγί- 

οἷρίο 'β υβοὰ [0 ὄχρῦοββ {16 ΤΏ 68 ΠΒ ΟΥ ΤΠΔΠΠΟΥ οἵ 8η δοίίοη (ᾶαξίλία, 

ἡ δδθ, 4.).---τοῖς δὲ κοινοῖς ὥςπερ ἀλλοτρίοις χρώμενοι. ““Απὰ δοη- 

ἀσσείπρ {ποτ Ρυδ]ΐο ὉΠ ΓΒ 85. { ὈΘΙοη σίηρ ἴο Δποίμου βίδίθ.".--αὖ. 
“ ΑἸβο."---καὶ ταῖς εἰς τὰ τοιαῦτα, κι τ. Δ. “Απὰ τοὐοΐδσο τηοδὲ ἴῃ 

ἴδ ῥονγοῦ Ὑνΐοῖν ΠΟῪ οὐδίῃ ΓΟ δυο σοπίοβίβ.᾽" Οὔβοτνο {μπαΐ τὰ 
τοιαῦτα ΤΟΙΟΤΒ ἴο 1:6 ΒΕΥΘΟΓΑΙ δηϊοοθάδηϊ ΟἸΔ 0568. 

4 17, 18, 
ἐξ ὧν πολλὴ μὲν ἀπειρία, κι τι Δ. ““Ἐτοτη 81} νν7ι οι οοπάπος στοδὶ 

ἱχπογάποθ ἀπά σοννγαγάΐοο βργίηρ ὑρ ἰπ ΟἿΤ βίδίθ."" ΒΥ ἀπειρία ἰδ 
τηδαᾶπὶ ἱρπόγδησο οὐ ΤῊ ΠΤ Δα ΓΒ, {6 ΤΟΒΌΪ Οὐ ἡγαπὶ οὐ ργϑοιίσο.--- 

ἢ ὥςτε φέρειν δύνασθαι. ““ἽΤΏδη ἰξ 5 Δ01]6 ἰο ὕδᾶτ." 1ΤΟΥΘΙΥ, “ τη δ 
5Βὸ ὅπ ἴο ὕῸ 8016 ἴὸ ὕδαγ ἰξ.".--οὕτως ἡγοῦ ἀνηκέστῳ, κι τι Δ. “ΤΒίη 

{δι τθ6. Αἰοπίδηβ ἅγὸ αἰ] οίοὰ υν τ δυο ἱπούγαδ!ο ἀσργανίν."" 
Το νονν νοσεῖν [5 ΠΌΠΟΤΔΠΥ σοηδίγυσά τυ ἀπ δοσυδαιίνο. [τ ἰ5 

ποπισιίπησα, πουννόνον, ουπά υν τ ἃ ἀπειίνο, ἃ5 ἤογο. ΤΗΐβ νοτῦ, πιογδ- 

ΟΥΟΥ, ἰν ΓγοσΌΘΏΓΥ ὑποά ἴῃ ἃ ἤρυγαι νὸ βοῆβο, υυτὴ τοδροοὶ τὸ 1Π0 

ἀἰοιατυοά οὐ υπδοι]οἀ βίαίο οἵ οἰεἶἰοβ. Οομπιράᾶγο Απαΐῦ., νἱί., 3, 82 .-... 

ὃς εὔτακτοι. " Ἡσονν ννὶ} ἀϊποίρ! ποά.".-- εὐτάκτως δέ. “Ἰὴ Ποὺν οΥ- 
ΔΟΥ͂Υ ἃ τοδηπογ, ἴοο." ΒΌΡΡΙΥ ὡς ἴτοπὶ 6 ῥγονίου οἴχαδο.---τοῖς 
ἐπιστάταις. "““ΤΡοΐγ πιλδίοτα." ΤΏοδο ὅτὸ {πὸ ἱπδίγυσίοτα ἰῃ {0 
Ραϊανίγα, οὐ μίασο οἵ ἀχοτοίβαο, ννο ἐαυρῆς τη 6 ὙΟΌΛΝ υντοϑ ηρ, θοχ- 
ἱπα, ἄο.---οὐδένων καταδεέστερον. “ἴῃ ἃ ὙΓΆΥ ἱπίοτίοῦ ἴὸ ποῦν " Οὗ» 
βότνο {πὲ οὐδένων ἰ5 σφαίναϊοπιὶ ᾿οτο ἰ0 οὐδὲ ἄλλων τινῶν. 
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Ὁ 19, 920. 

τοῦτο γάρ τοι, κ. τ. Δ. “(ἴοι ἅΓ6 τἱρη), βαϊᾷ ἢ6, ἔῸΥ {Π|18, ἱπαθϑᾷ, 

ἰ5 θυϑη βίγαησθ, [πα΄ ΒΟ ΡΘΥΒΟΠ5 ἃ5 ἴΠ656, ΠΑΠΊΘΙΥ, ΒΠΟΌΪα ΟὈΘΥ͂,᾽ 

ἄς. 00 ΡΘΙΒΟΠΒ 85 δΔΟίουβ, Β8]1ΟΥ5, ΤΟΎΤΘΥΒ, ὅζο., ὙΥΟΥΘ σΘΠΘΥΙΔΙΗΥ͂ 

Ιη6η οὗ [Π6 ἸΟΥΤΘΥ ΟΥ̓ΘΥ͂, ΟΥ 5] Υ65, ὑνΠΘυΘαΒβ {Π6 ὁπλῖται ἀῃᾶ ἱππεῖς 

ὍΡΘΤΘ ΟἸΠ]Ζ6Π5 Οὗ Π6 ΠΙ ΠΟΥ 6]455.---προκεκρίσθαι. “ΤῸ Ὀ6 ΒΌΡΘΤΙΟΥ."ἢ 

-ἡ δὲ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βουλή, κ. τ. Δ. “Βα ἀο65 ποῖ, Ο ῬΟΥΟΙ685, 

{Π6 ΘΟᾺΠΟΙ] οὗ ἴΠ6 ΑΥ̓ΘΟΡΑΡΊΒ σοηβὶβέ οὗ ῬΘΥβΟηΒ ὙΠῸ Πᾶν 66 τηοβί 

ξᾺ}]ν ἀρρτγονϑα οὔ ΤΠ ΘΟᾺΠΟΙ], ΟΥ̓́, Τα ΠΟΥ, οουτί οὔ Π6 ΑΥ̓ΘΟΡΑΡΊΙΒ, 

ΒοΙα 105 βι {{{Πη 55 ΟἹ. ἃ 511η8}1] ΤΟΟΚΥ ΘΙ ΪΠΘΠ66 ἴο {Π6 νγϑβί οὗ, δηᾷ ποῖ 

αΥ Ἷτότὰ 1π6 Αἰ μοπίδη ἈΟτΌροβ. 'ΤῊΪΒ ΘΙ ΠΘΠΟΘ νγὰ85 δ] Ἰθα “ς ΜδΥβ᾽ 

ἨΠΠ,᾽ σσῇθποθ [Π6 π8Π16 οὗ [Π6 σουτί. ΤῊΘ ΑΥ̓ΘΟΡΑΡῈΒ νγὰβ ἃ ὈΟΟΥ͂ 
οὗἉ ΥΘΥΥ τοτηοίβ δης αν, ἀπ σᾶγϑ Ἰυπαρτηθπῦ ἴῃ οαρὶΐα] σαβθβ. Οοη- 

ΒΒ] ϑηιέλ, Πῖοΐ. Απὶ., 8. υ-.---τῶν δεδοκιμασμένων. 'ΤῊΘ τηοβὲ ἡγο Ὦν 

ἀπᾶ το]ρίουβ οὗ {Π6 Αἰ πθηΐϊδηβ ὙγΘΥΘ δαμηϊ 6 ἃ5 ΤΠΘΙΉΌΘΥΒ ΟὗὨ {15 
ΘΟΌΠΟΙ], ἀπ ΒΟ. ΔΥΟΠΟΠ5 85 ἢδα αἰβομασσοα {Π6]γ ας νἢ στα 

ἃπα βάοΙγ. Ἡδποθ [Ππ6 Πἰρἢ ΟΠΔΥδοίθυ Θη]ουθᾶ ὈΥ {Π|6 ΘΟΙΤΊ. --- 

νομιμώτερον. ““ΜΟΥΙΘ ἴπ ἀοσογάδησθ ὑυ]1} {Π6 Ἰανν5.᾽" -- σεμνότερον. 

“ὙΠ τηοτο ἀϊσηϊίγ."-- δίκας δικάζοντας. ““Θοϊαϊηρσ οα5685." ΟὉ- 

ΒΘΙΥΘ {Π6 ἴΌΤ66 οὗ [Π6 δοίϊνβ ἤθσθ. 'ΤῊΘ τηϊάα]θ υγουἹᾶ τηθδῃ, “ ἰπη- 
ΒΓΕ] Πρ' ΟΥ̓ ΘΟΙΠΤΊΘ ΠΟΙηρ Ἰανγβα 5. 

ὁ 21, 22. 

καὶ μήν. ““Ὑοΐ 5υγοὶν.᾽" ---οὐδενὶ τούτων προςέχουσιν. ““ΤΏΘΥ δἱ- 
Ἰ6η ἴο ΠΟ Ο0Π6 Οὔ [Π656 {Πϊησβ.᾽"---ἴσως γάρ. ““(ΤΎᾺ6) ; ΤΥ ΡΟΥΠΔΡΒ.᾽" 

ὉὈΟΙΏΡΆΤΙΘ ἰν., 4, 13, δεᾳ. ἘΠάνγαγὰβ 1655 ΠΘΔΕῪ ΒῈΡΡ] θα οὐ ϑαυμαστόν. 

---Οοοὐδὲ εἷς. (ΟΟΟΙΏΡΆΓΘ 1., θ, 2.---ῦσοι τούτων ἄρχουσι. “ΑΒ ΤΩΔΠΥ͂ ἃ5 

τἀ Κα {η6 Ἰοδὰ ἴπ {Π656 τηδίζουβ.᾽" --- ἐφ᾽ οἷς ἐφεστᾶσι. ““ΟΥ̓́ΟΥ ΒΟῊΝ 

ΤΉΘΥ φρυθϑβίαβ." ---αὐτοσχεδιάζουσιν. ““ΤάΚΘ οὔοο υϊποὰΐ ἀὰθ Ρρσθρ- 

ΔΥαίοη." 'ΤῊΘ γϑτῦ αὐτοσχεδιάζω 1 ΘΥΑΙ]Υ͂ ΓΘ Π5, “ἴο δοὲ ΟΠ δπα,᾽" 

ὅχα.---οὐδὲν ἦττον ἔχειν. “ΑΥ̓Θ ποῖ [Π6 1655 8016,᾽ ὁ. 6., ΑἸ ΠΟῸΡἢ γοὰ 
416 ἃ σΘΠΟΓΙΔΙ, ΚΘ ὁΠ6 οὗ {Ποτη.---ἤρξω μανθάνειν. ΟὈΙΏΡΑΥΤΘ ποΐθ ἢ 

ἄρχονται καταφρονεῖν, ᾧ 15.---καὶ πολλὰ μὲν οἶμαι, κ- τ. Δ. “1 τηΐπκ, 

ἴοο, {μαΐῇ γοὰ αν τοοοὶνϑαᾶ δηα ΚΘΟΡ ἰπ ΤΟ] ΘΙΆΡΥΆΠΟΘ ΤΔ ΠΥ ΟἵὗὨ ΚΟᾺΓ 

ΤΑΙ ΘΥ Β ῬΓΙΠΟΙΡΙ65 οἵ νναγίατθ." ---,σΊ]υνενηνοχέναι. ““Ἡδγθ οοἸ]Θοί 6." 

ΒΎοτη συμφέρω. ᾿ 

ὁ 23. 

πολλὰ μεριμνᾶν. ““Ἐ6Ε6] τηπ0}} ηχίοίγ." ΤῊ νου μεριμνῶ 18 Θ0η- 
Βίγυρα ἰπ {18 58 ΠῚΘ ὙΓΑΥ͂ ὙΥ11Π ἃπ ἀοοιιβαίγο ἴῃ ἷν., 7, 6. ΤῈ 18 σοπ- 

βίτιθᾶ υυἱτἢ περί πᾶ ἃ σοηϊίνο ἴῃ ἱ., 1, 44.---ὅπως μὴ λάθῃς σεαυτόν, 

«.τ. Δ. ““Τμαΐ γοῖ ΤΙῊΔΥ ποῖ ὉΠΟΟΠΒΟΙΪΟΩΒΙΥ Ὀ6 ἱσπουδηΐ οἵ ΔΠΥ͂ Οη6 
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οἵἉ τ6 τοίη," ἄ., ἑ. ε., [6βὲ γὙοὰ Τηδὺ ὕθ, ἄο. 1 }Ὰ6ΓΆΙν, “τηδὲ 
γΟῦ ΠΠΔῪ ποὶ 6Θ8θρθ γΟῸΓ οὔσῃ οὐβογυδίίοη ἴῃ θοίησ ἱσπογδηὶ οὗ," ἄο. 

ΒΟ ραγιϊοίρ!δ οὔ 6 δοτῖβι, ποὲ οἵ {Π6 ργθβθηΐ, ἰβ ὈΒΌΔΙΠΥ σοηβίσυδα 
τ τὸ δοτίβε λαθεῖν.---αἴσθῃ. ϑοτηθ ἰάκὸ (Π8 ἴο Ὀ6 ἴγοτὴ ἃπ οὔ- 
βοϊοίθ νοτὺ αἴσθομαι. Οὐτηρατο ϑαπρρε, αἱ ἰος. 

ὁ 24, 25. 

Οὐ λανθάνεις με, ὦ Σώκρατες, κι τ. 2. “Ὑοὔ ἀο ποὲὶ ΘΟ ρ6 Τὴν οὉ- 
βογυβίίοη, Ὁ ϑβοογαίθβ, {πὲ γοῦ ΒΑ Υ 8}} {Π|15, ποῖ σϑϑ}}ν τη Κίηρς (πὶ 

1 πὶ σατο] οὔ {π 656 τΐη δ," ἕο. Μοτο ἿτῪϑ ον, "6 1 δπὶ Ὑγ6]}1} ἀνγΆΓο, 

Βοοσγαίοβ, {πδὶ γοὰ 18 δρθαῖκ, ποὶ ἴγοιὴ ἃ σθ8] ορίπίοῃ ὑἐπδὲ 1 αν 

θδδη αἰ σον σαγοίω! οα 1π 686 ρμοϊπιβ," ἄς. Ῥοσίοϊθβ υπϑογϑίοοα 
πο ἰγοῦν οἵ βοογαίοβ, ὈῪ Ὑν ποῖ ς ὐνὰ8. δΐ8. μδοϊς τὸ σοτητηθηᾶ δὴ ἰη- 
αἰνίάυδ! ἴον ἃ νυἱγίθθ 6 ἀϊὰά ποῖ ροββοββ, ἰπ ογάθυ ἴο ἱπύσοο Ὠΐπι ἴο 
διθάδανου ΘαγΠΟΒΕΪΥ 0 ΡΟΞΒ6Β8 ἰϊ.---ὁμολογῶ μέντοι, κι τ. ΤῊΘ Ρᾶτ- 
εἰοίο μέντοι ᾿ᾶ8 ΠΙΟΤῸ ἃ σοπῆπηδινο (ὍΤΟΘ, ἃ πὰ ΔΏΒΥΓΟΙΒ ἴ0 {ΠπῸ 1, αἱΐπ 
Ῥτοίεείο.---ὖτι πρόκειται, κι τ. Δ. Αἰεΐσα ν᾽ 88 βοραγαίθα ἔγοπη Βωοίία 
ὃν τ ταῆρο οὐ Μουπὶ Ῥάγηοβ, νυ μΐοἢ υγὰ 5 156} σοππδοίοα νυ ἢ (αὶ 

οἵ Οἰεματοη.---καδήκοντα. “ Βιγοϊονίην ἄοννη." οίουτίησ ἴὸ 106 
οἰναίπ'Β βιγοίοίπρ ΟἹ πο Βωοίία ἰο πιθοὶ Οἰμῴτοη.---καὶ ὅτε μέση 
διέζωσται, κι τ. 2. “Απά {μπαᾶΐ, ᾿γίηρ ἰη 106 τηϊόδὲ, ἰξ 'θ σίγάδα ὈῪ 
βίγοπᾳ τπουπίαίη-πορι 5." ὍΠ6 μοῦ τπηοαυπίδίηβ οἵ Αἰεσα ἅτο Ῥαγ- 
π65, Βτίοβδβυβ, Ἡντηδίίυβ, 1πυτίαμη (ΤὨἸΠΠΟῸΒ (ῸΓ [18 Βί ΠΟΥ τη ΐΠ 68), 

1 γοδθοίίαβ, ἀπὰ Ῥοπίο! συ. 

4 26. 

σὺ ἐκεῖνο. ἸΑΣΟῸΒ σοη͵δοίηγοβ οὐ κἀκεῖνο.---Μυσοὶ καὶ Πισίδαι. 
Τοο Μυβίδηβ ὑγνότο ἃ Ῥθορὶθ οὐ βία Μίπογ, ὑγοβο ᾿Θυτ ΟΥ̓ ἸΔῪ ἴο 

ἴπο ποτίν οὐ 1 γάΐα, ἀπὰ τνοβί οὐ ΒΒ γί. ΤΊ Ῥίβί δῆ υγότο αἷβὸ 
ἃ νοορὶο οὐ Αδία Μίπου, ὑυβοβο ΤΟΥΤ ΟΥΥ τγδ5 Ὀουπάοα οἡ 16 τνοϑὶ 
ἀπά ποῖ Ὁγ ῬΏΓΥρία, ππὰ ὁπ {π6 δουϊι ὃν ῬαΤΉρΡὮν Ά.--- βασιλέος. 
Οὔὐπόσνο ἴππι βασιλεύς, Ὀσίης μυΐ κατ’ ἐξοχήν ἴοτ ἴη6 Κίηρ οὐ Ρογείδ, 

πίαπάμ {ἰκὸ ἃ βγΌρΟΥ παᾶπιο ὑγ που {6 ἀτείοϊο, --οὐρυμνὰ πάνυ χωρία. 
ἸὙΨΟΥΥ οἰτοια ἰτυπείοηβ."-- ἀκούω. ΤῊ ἐκ οὔσῃ, ἃ δότο, υδοὰ (σ 
ἀκήκοα. Οὐοτηρᾶτο ἱν., 3, 8, ἀπά Καλπεν, ὁ 396, .7ε{0. 

’ 

4 97, 38, 

μέχρι τῆς ἐλαφρᾶς ἡλικίας. ““Ορ το {{πη6 εἴπιο οὔ δοιίίνο γοῦν." ὙΠῸ 
ἰϊυκίου ἱν ἴο τ γουπα Αἰμποηίαηϑ οὐ! θά περίπολοι, “16 μαΐτο," 
δοιννοση οἰρδίσση ἀπά ΕΥΡΌΠΙῪ γὙδᾶγα οὐ πρὸ, 80 ἕοτπιοά ἃ βοτί οἵ 
βογπδιραῖτοί ἰὸ συπτά {πο (τοπείοσ, ΤΉοδο ἔννοὸ γοῖγα, [πογοίοτγο, σατο 
8 Κίηὰ οἵ ἀρργοπε σοί ἴῃ ἀττημ.---ὁπλισμένους. “ΠῚ αἰτηοᾶ,"".--ἶς 
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γάλην δὲ προθολήν, κ- τ. Δ. ““ΑΠᾶ ΡΙΓΟΥΘ ἃ ΡΟΥΘΙΓᾺΙ θυ νγασκ ΤΟΥ τη 6 

οἰ ΖΘΠη5 οἵὗὨ {π|5 ΘΟ. ΤΥ." ---ἐπεχείρει αὐτοῖς. ΟΟΙΏΡΑΓΙΘ 1Ϊ., 8, 5.---ἐὰν 

δέ τι ἀδυνατῇῆς. “Απᾶ Θνδη ἴΓ γοὰ Ὀ6 ὯΠ4016 συ] τοβρϑοΐ ἴο ΔΗΥ͂ 

ΟΠΘ οἵ {Π61ὴ,᾽ 1. 6.,) ἀΠ40]6 ἴο ΔΟσοΟΙΏρ] ἰ5ἢ ΔΠΥ͂ 0Πη6 οὗ {Πριη.---καταισχοε 

υνεῖς. “ὙὙΠ1Ι γοῖι Ὀτὶησ Βῃᾶτη6 ΡΟΠ.᾽" 

ΟΗΔΡΤΕῈᾺ ΥἹ. 
61. 

Τλαύκωνα. "ῊΪ5 αἸαποο, 5οὴ οἵ Αυὐϊβίο, νγαὰβ Ὀσοΐμου οὐ Ῥ]αΐο τ 

ῬΒΠΟΒΟΡΙΘΥ. 'ΤΉΘΥΘ ννᾶβ Δ ίΠοΥ ΟἼδαοο, Γαί ΠΥ οἵ ΟΠαυτηϊᾶ65, ἀπᾶ 
ὉΠΟ]6 ἴο ῬΡ]αΐο. (ΟΟΙΏΡΆΧΘ 11]., 7, 1.----ὖτ᾽ ἐπεχείρεὶ δημηγορεῖν. ““ὙΥΈΘη 

ἢΘ νγὰβ αἰψϑῃηρίϊηρ ο ΠΑΥΔΗΡῚΘ {Π6 ΡΟΡ]δΟΘ.᾽---οὐδέπω εἴκοσιν ἔτη 

γεγονώς. ΤῊΘ γοὰὺπηρ τηθη οἵ Αἴῃ8η5, δ {η6 ἃρα οὗἉ οἰσῃίθθῃ, ὑσ Υ8 

Ῥϑυτηϊ 84 ἴο ΘΧΘΥοΙβ {Πη6 τὶρσηΐβ οὗ ἴγθθ οἰ ΖΘ η5, δῃᾶ ἴο ἴακ οβοθ 

ἴῃ [Π6 τηᾶπαρϑιηθηΐ οἵ ΡΕὈ]1ο ΔΕαΐτβ. (Οοιηρατα ϑοϊδηιαπη, 6 Οοηνὶὲ 

«Αἰλεη., Ρ. 70, 105.)---ὄντων ἄλλων οἰκείων, κ. τ. Δ. ““ΑἸΒΟΟΡῊ Π6 
μα Βοΐἢ ΟἰΠΘΥ Τϑ] αὐ ]οη5 δηᾶ {6 Πη45.᾽"---παῦσαι ἑλκόμενόν τε, κ. τ. 1 

«ΕἸ Ὸ ρῥγϑυθηΐ ΠΪΠ ἔγοτη θοΐῃ θοίησ ἀγασσοα ἄονγη [τότ [Πη6 ὈΘΙηδ." 

ΤῊΘ Ὀθιηᾶ νγὰβ ἃ βίοῃμθ Ῥ] ΠΟΥ. ΟΥ̓ Παβίϊησβ 'ῃ (ῃ8 Αἰμπθηΐαῃ ρ]αθα 

Οἵ Δ5ΒΘΙΏΡΙΥ, ἴθ ΟΥ δἰθύθη ἰθοί ῃΐσῃ, ἢ ἂπ ἀβοθηΐ οὗ βίβρβ 

ΘΟΒΠΘΙάΘΥ οἰΐ65, ἴῃ 1Παβίγαϊοη οὗ {Π6 ργθβθηΐ ράββαρθ, Ρίαίο, Ῥτοίαρ.» 

Ρ. 199, 6., ὙΏΘΓΙΘ 10 15 τηθῃςοηθα, {π΄ ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ΔΠΥ τυτθίοηβα οταΐουβ 

ὑγοΥΘ ἀτασσθα ΠΌΤ {Π6 Ὀθῖηα, δηα ἀγίνθη ἔτΌΤῚ 1ῃ6 ἈΒΒΘΙΊΌΙΥ ὈΥ {16 

τοξόται, ἃ ὈΟΑΥ οὗ Πη6η Καορί ἴο Β6ύνΘ ἃ5 {Π6 ρο]ϊοθ οὗ Αἴμθηῃβ, δπᾶ 

ἀουϊνίπηρ ΤΠΘῚΓ ΠδΙὴ8 ἴτοπὶ {ῃ 6 θονγβ (τόξα) νυ ἢ νυν ῃῖοῖ ΤΠΘΥ͂ ὙΤΕΙΘ 

ΔΥΓΩΘ.---Πλάτωνα. Αὐ]ὰ5 ΟΕ]11ὰ5 (Ν. 4.., χῖν., 18) βίαϊθβ, {μαΐ ἃ 

ΒΡΓΓ Οὐ ΤΙ  ΑΙΓΥ ἀηα Ορροβίτοη οχ βία Ὀθίννθθη ΧΘμορθοη ἀπὰ Ρ]αΐο, 

ΔΠ4 ἀββϑυίβ {πα ΠΘ ΠΟΘ {Π6ΓΘ 15 πὸ τηθηΐϊίοη οἵ [Π|6 πδιὴθ οὗ [Π6 Ἰαΐίο τ 

ἴῃ 1Π6 σγουκβ οὔ [Π6 Τοστηθσ. Μαυγθίαβ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, ΘΙ ΡΙΟΥ5 ἴΠ6 ρτοβθηΐ 

Ραββαρθ ἴο τϑίαϊθ μη. (7.αγ. 1,εεἰ., ν., 14.) Οοὐοῖ πᾶ Βδοκὴ θοίἢ 

ΘΟΠΒΙΔΘΥ {Π6 ΠΟ] Ξἰουυ οὗἉ {Π6Ὶ. Τἰν ΑΙΓῪ ἴο Ὀ6 ἃ ΤΏ Υ6 {ΔὈΤΙ ΟΔ ΙΟΉ. --ο 

ἔπαυσεν. ““ Οαιιβοα Πἰπὶ ἴο σΘ456 (το {Π15 σοπηάποί).᾽" 

ὁ 2. 

ἐντυχὼν γάρ. ΤῊΘ Ῥαγίῖο]6 γάρ ΥοΙδΥβ ἴο {6 Ῥγθυ Οὰ5 ῬΑΤΆΡΥΎΔΡΗ. 

-πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐθελῆσαι, κ- τ. ἃ. “Ηρ, ἰπ 1Π6 ἢγδὲ ρΐδοθ, ἅ6.- 

ἰαϊηθα (πᾶ 164) ᾿ΐπὶ ἰηΐο ἃ νν]Π]ηρ 655 ἴο ᾿ἰβίθη, ὈΥ ἢανὶηρ τηδᾶθ 

ΒΌΘΝ ΤΟΙΉΔΙΚΒ ἃ5 {Π|6 [Ὁ] ον πη." Οὐοιηρατο Απαΐ., νἱὶ., 8, 20, ἡ ΠΘΤΟ 

εἰς τό ψὶλι 1η6 ἱπῆηϊῖνο ΠΠἸκουνβο ΘΟ ΟΌ 8.---ἡμῖν. «ΕΓ 8. ΤῊῈΘ 

ἀαίίνιι5 σοπιπιοῦϊ. ΟΟΙΏρΡαΪΘ Καλπεν, ᾧ 599, .7ε1{.---ὔΉ Δί᾽, ἔφη, καλὸν 

γάρ. “Τὸ Ἀ6 5:16, ΤΘΡ]ΙΘἃ ἢ 6, ΤῸΥ ἴδ 18. ἂπ' ΠΟΠΟσ 016 οὔῖοθ." ΤῊθ 
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Ραγίίοϊο γάρ ποτὸ ρῖνθ5 {π|6 στουπᾶβ (0 1η6 ργεοθάϊηρ αἢϊστηδίίοη..-- 
εἶπερ τι καὶ ἄλλο, κι τ. Δ. ὙΒΘ 1,διϊη5 πᾶν ἱπηϊίαϊθὰ 115 ἰάϊοπι : δὲ 

γωϊὰ αἰϊιὰ ἐπ τεῦτια κωπιαπῖς, 56. ΡΌΪΟ ἢ γα πὶ 6βῖ.---τἐὰν τοῦτο διαπράξῃ. 

“ΤΠ γοῦ 5.181} ἰᾶύθ δοσοιηρ ! 5ηι6ὰ {8 οὈ͵θος,᾽ ἑ. ε.» ἴο βίαπά αἱ 16 

μοδὰ οἵ Ρυδ]ὶο ΓΒ 85 ἃ βίδίθβιηδῃ.--- τὸν πατρῷον οἶκον. “ὙΟῸΓ 
(δι ποτ᾽Β Ταπηἶν."" [Ιπ ΤΟΌΓ Ῥαγιβίαδη Μ55., δηᾷ ἴῃ εἶθ ΘΥΪΎ δαϊοη5, 

ὙὙ6 ᾶνο τοὺς πατρῴους οἴκους.--- Θεμιστοκλῆς. ΟὈΙΏρΆΓΘΟ ἰὶ., 6, 13.--ς 

περίδλεπτος. ““ Αἀμπηϊτοὰ οὗὨ 8]1. Μοτο ᾿ΓΘΓΆΠΥ, “ Ἰοοκροὰ δὲ ἔγοπι 

ΟΥ 81} 5βἰἀ68.᾽ 

ᾧ 3, 4. 

ἐμεγαλύνετο. “Βοραπ ἴο ὃ6 ῥτουά!ν οἹαϊοα."" --ὠφελητέα σοὶ ἡ πολ- 
ἐς ἐστίν. Ἦρτο 19 οδήοσς ὈΘοοπη65 16 βυθ]θοῖ, πὰ 1η6 γουθαὶ ἴ5 

Τοίοτγοα ἰὸ ἴξ 85 ἃ ραββῖνο, ἰπ 16 Βδπ|6 σοΠΔΟΥ, ΠΌΓΊΘΘΥ, δηἃ 6886, 

ἯΚὸ (6 1 διΐπ μασι οῖρ!θ ἰπ ἀμ: “16 βίαι τησβὲ Ὀ6 θοποῆίοθα ὈῪ 

γου.".--κ τίνος ἄρξει. “«ὙΜΈΝ ταὶ γοὰ ὙὙΠῚ Ὀθρίη.᾽"--ὡς ἂν τότε 

σκοπῶν. “ΔΒ Γἢ6 ὙΓΟΤΟ 1Π6η σοηβίἀοτίηρ." ἘΠῚ ΡΕΙΘΑΙΥ Ραΐ ΤΟΥ ὡς 

ἂν διασιωπήσειεν, εἰ τότε σκοποίη.---ἀρ᾽ ἔφη. ΟὈτηρᾶΓο [ἰ]., 2, 1. 

4 δ. 
προζόδων. ““ἘἈδνοπΌο8.".--οπἰἰκὸς γοῦν. (ΟὈΠΊΡΔΓΙΘ ἱ., 4, 8. -- λέξον 

δή. “ΤΙ τῆ, τῃοη."-- πόσαι τινές εἰσι. “ἨΟῪ στοδὶ ρβουοιδησθ 

ΠΟῪ ἅγ6,᾽" ἑ. ε., [δὲ τ Ῥγοῦδῦ]6 ἀπηουηῖ.---ῦτε ἔσκεψαι. “Τῆδὲ γοῦ 

μᾶνο οοπβίδοτοα {π6πι.᾽"---εὶ μέν τινες αὐτῶν, κ. τ. Δ. “1 ΔΠΥ οὗ 
ποτὶ πᾶν 06 ἀσποίοηις,᾽" {. ε., 1 ΔΗΥ ΟΥ̓ {Π686 ΤΟΥΘΠΌΘΒ {8}} βῃοτγί. 

ϑὕδοτνο {πὲ αὐτῶν ἀσροπὰβ οἢ τινές, ποῖ οη ἐνδεῶς ἔχουσιν. τ--εὶ δὲ 

παραλείπονται, κι τ. δ. “Απά, [Γ ΔΩΥ [1], γοῦ ΤῊΔῪ ΡγΓΟσΌΓΟ δὴ δά- 
αἰτίου." 

46. 
τάς γε δαπάνας, κι τ. Δ. “ΤΟΙ υ8, αἱ ἰοαδβέ, (6 ΟΧΡΘΠΒ68 οὗ [80 

οἰνγ."".--δῆλον γάρ, ὅτι καὶ τούτων τὰς περιττάς, κι τ. Δ. “Ῥοτ ἰδ ἰδ 
ανἱάσηι {81 γοῦ ἱπίοηά ἴο τόπον δἷδὸ {Π6 ΒυρουΠυουΒ ΟὯ08 οὔ (Π|6866,᾽" 
ἡ. ε., ἴο τοτῆονο 81} βυρογπουουβ ὀχροηάϊιυτο.---οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω, 
κα. τι. “ΝΟΙΝΟΥ (ὉΓ {Ππ5ὸ πᾶν 1 ΘΟΥΟΓ ἃ85 γοῖ δὰ Ἰοίδυτο," Οὕ- 

ότνο [8δϊ ταῦτα τοίοτα ἴὸ τ 6 Ἡγυμο]6 οὔ ργονίουβ δοπίθησο. Οομ- 
Ῥδιο Κολπεγ, ὁ 353, .7ει.---τὸ μὲν ποιεῖν ἀναδαλούμεθα. “0 ὸ ΨὩ] 
ἀοίοτ {6 πιπκίηρ." ὙΤθο ἀτιίοϊο μόγο, υν πίοι ταὶ σις πανο θοθη οπλίΐ- 
δὰ, γορόσγα [06 ἱπῆπηί εἶν τηογο οιηρμδιίς, Οομιρατο Καληεν, ὁ 670, 

7}. 
4 1, 8, 

ἀπὸ πολεμίων. “ΔΕΙΝΟ ὄχρόηδο οὐ ΠΟΥ σποιηίο8.".--νὴ ΔΙ, σφόδρα 
ἐπ. "“Υου, ἱπάοοσί, πηοδὶ ἀσδυγοάν δὸ." Οομρᾶτο ἰ., 3, 9 .--ὅττω» 

Ν3 
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δὲ ὦν, κι τ. Δ. “ΒΒ 1 6 θ6 ὑνθαῖου, μΠ6 νγου]ᾶ υ ΥῪ ΠΠΚΟΘΙῪ 1056 ούθπ 

(Π6 {πϊηρσ5 {Πα ἃΥ6 ΑἸΓΘΔΑΥ ὨΪ5,᾽ ἡ. 6.,) υγου ]ἃ 1056 5 81]].----τόν γε βου- 

λευσόμενον. ““ΤἼΘ τη] ἰΒΊΘΥ, αἵ Ἰθαϑί, γῆ 15 ἀθοαΐ ἴο 46] οταίθ.᾽.- 

ἐὰν μὲν ἡ τῆς πόλεως κρείττων ἢ. “1 [Παΐ οὗ ΗΪΒ8 ον 5ίαΐθ ὃ6 58- 

ῬΘΙΙΟΥ. ΟὈΞουνΘ {πδΐ ἡ Υοίουβ ἴο δύναμις, ᾿τηρΡ| 164 ΠΌΤ {Π6 ργθνίουβ 

ΟἸΔι156.---ἐπιχειρεῖν τῷ πολέμῳ. ΟὈΟΙΏΡΑΙ 1Ϊ., 8, ὅ.---τῶν ἐναντίων. 

ΕῸΥ τῆς τῶν ἐναντίων.---εὐλαθεῖσθαι πείθῃ. ““Η6Δ τῆᾶῦ ρΡοιβαδᾶθ 11 ἴ0 

δοῦ ἢ σαυςίοη."" 

Ὁ 9, 10. 

εἶτα. ““Απᾶ {Π6η." ἘῸΥ εἶτα δέ.---οὕτως γε ἀπὸ στόματος. “80 

ΤΟΔΑΠΥ, αὖ Ἰθαβί, ὈΥ νγοσά οἵ σπου," ἐ. 6., ΟΥ̓ παπᾶ, ὈΥ ΤηΘΙηΟΥΥ.---εἰ 

γέγραπταί σοι, ἔνεγκε. “Τῇ ἴὉ μΠᾶ5 Ὀ6Θη νυϊθη ουΐ Ὀγ γοαῦ, Ὀτίηρ 1ξ.) 

--οΟοὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ πολέμου, κ. τ. Δ. “8611, [Π6η,᾽ Βαϊᾷ ἢ6, “τὺ 

ὙΠ Βυβροπα ΟἿἿ ἃ] ]θοσγαΐίϊησ τοβρθοίϊπηρ ὙγᾺΓ ἴῃ {Π6 ἢτγβί ρ]δοβ." 

Οοτγίαϊη δα]θοίϊνοβ νυ ̓Γἢ ἀῃ ἀυίο16, ἰπ 1Π6 ἀοουβαίνο ΓΘ ΠΏ ΠΪΠ6 βίηρσι- 

ἰΔΥ, ἃ΄6 υϑθἃ δάνβυθί αν, 45 τὴν πρώτην, τὴν εὐθεῖαν, ὅζα., ΨΏΘΙΘ 

ΒΟΙΏΘ ΒΌΡΡΙΥ ὁδόν. (Καλπεν, ᾧ 558, .7ε1{.γ---αὐτῶν. ““ΟΥ̓́{Π6 τπΐϊπρ5 

Ἰηγοϊνϑᾶ ἴῃ 11."--ἀλλά τοι. ““Βαΐ σοΥία η]Υ." ΟὈΙΏΡΑΤΙΘ 1., 2, 96..---- 

ὅτι σοι μεμέληκε. ΒΟΥΠΘΙΊΔΠη ΤΘΔ45 ΠΌΤΩ 0Π8 ΜΆ. ὅτι σοι ἤδη με 
μέληκε.---ὁπόσαι τε φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι. ““ Βοίἢ ΠΟΥ ΓΩΔΗΥ͂ [ΟΥΓΤ655- 
65 Δ16 ἴῃ [Ἀγ σ Ὁ]6 Ροβι τ 0η5."----ἰκανοί. ““ Βυπιοϊθηΐ ἴο σπατὰ {Π61.᾽ 

---συμθουλεύσειν. ϑΌΡΡΙΥ οἷδά σε. ΟΌΒΟτΥΘ ὑπαΐ 1Π6 οοπβίχγαοίοη 

Ομ δησ65 ΠΘΥΘ, ΠΌΠ ὅτι δπᾶ ἃ ἔαΐυγ6 νουῦ, ἴο 1η6 ἰπῆπηιεῖνθ. Οοπι- 

ΡᾶγΘ Καλπετ, ᾧ 804, 4, ὁ 683,1, Οὐδ. εἰ. Οπο ΜΆ. μαβ συμϑδουλεύσ- 

εἰς, ΜΈΪΟΙ Ὀϊπάοτ δἀορίβ. 

611. 
νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Τλαύκων, κ. τ. Δ. “068, ἱπα668, τορ!οα ΑἸδύοοη, 1, 

ΤΟΥ ΤΗΥ͂ ΡαΤί, νν}1}} δά νῖβθ {Π 6 ἴ0 ΥΘΙΊΟΥΘ ἃ]], ου δοσοουηΐ οὗἉ {Π6 ῚὉ Ὀθίηρ 
Κορύ ἴπ βιοἢ ἃ ὑγᾺῪ {παΐ,᾽ ἄς. ΑἸΘΥ ἔγωγε, ΒΌΡΡΙΥ συμθουλεύσω 
ἀφαιρεῖν, ἀπ ΟΌΒΘΥΥΘ {παΐ αὐτὰς φυλάττεσθαι 15 {Π|6 Β8Π16 85 φυλακὰς 

φυλάττεσθαι.---ὥςτε κλέπτεσθαι, κ. τ. Δ. ““ὙΠαΐ {Π6 ΤὨϊη σ5 ὙνΒ]ΟΝ ἃΥΘ 

ἴπ ἰδ ἅγ6 βίοϊθπ ΠΌΠπι {π6 οομηίτυ." ὙΥ8 πᾶγθ σίνθη {π6 οοπήθοίατθ 

οὗ Ὑ διοκθηδοσ, βιρρογίθα Ὀγ ἴπτοθ ΜϑΝ., [ὉΓ 1π6 σομητηοη τϑδάὶην 

ὥςτε καὶ ἅπτεσθαι. ΖθΘαπο, νΥ 1 ΒΟΙΩΘ ΘΑΥΥ αἰ οη5, ΤΟδαβ ὥςτε καὶ 

βλάπτεσθαι.---τὰ ἐκ τῆς χώρας. ἘῸΤ τὰ ἐν τῇ χώρᾳ (ὄντα) ἐξ αὐτῆς 

τῆς χώρας. Οοπιρατο Καλπετ, ᾧ 047, .7εἰ[.---- καὶ ἁρπάζειν. “ΤῸ ῥΙαπ- 

ὍΘΥ 4150. 'ΤῊΪΒ 18 ορροβϑᾶ ἴο κλέπτεσθαι. Νοὶ οηἱγ ἴο Ὀ6 βίο! θη, 

Ὀὰΐ Θυθη ἴο Ὁ6 ΟΡΘΠΙΥ ΡΙΠ]ασϑᾶ.---αὐτός. “Τὴ ΡΟΥΒΟΠ.᾽" --οὐκοῦν, ἔφη, 

καὶ περὶ τούτων, κ. τ. Δ. “58}} γγὸ {ΠΘΥΘΌΤο, βαϊὰ ἢ, 6] αΥ ΤΠ 6η 
ἃθουΐ {656 {πἰπρσβ 4180, ΘΠ Ὁ 6 ΤΠΔΥ͂ ΠῸ ἸΟΠΡΘΙ θ6 ἱπαυ]σίηρ ἴῃ 
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ΤΏΘΤΘ σοπ͵θοίατοβ, Βαϊ ΤΠΔΥ͂ ΠΟΥ πᾶν Κηονπ [ῸΓ σοτγίδίπ ἴθ ἱ. ἐ., 

Ὑ ΘΠ 9 ΠῸ ἸΟΠΡΕΥῚ Γοβὲ Οἢ ρΈ65568, θὲ πᾶΥΘ ἃ σογίδίη Κπου]θὰρθ 

4 12. 

εἷς γε μήν, ἔφη, τἀργύρια, κι τ. Δ. “1 ΚΠΟΥ͂ ΥΘΤΥ͂ Μν6}}, βαίά ἢ6, 

ἀαῖ γοὰ πᾶν ποΐ σοπθ ὑπίο {Π|6 ΒΟΥ τηΐη65.") ΤΏΘδΒ6 πιΐηθ68 
ὝΨΟΙΟ αἱ 1,δυτίατη, ΠΟΤ 16 ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΥΥ οἵ ϑαπίυτη. ΟὈἸΏρδΓΘ ἴΐ., δ, 

Φ. Οὔβοτνο 1:6 ΒίΤΟ ΠΩ ΔΙ ΓπΔΊΟΥΥ ΡΟΎΤΟΥ οἵ μήν.---αὐτόθεν. "“Ετοτα 

ἴδ. Βαπ|6 ἡυδτίοτ."" --οὐ γὰρ οὖν ἐλήλυθα, ἔφη. “(οι ἅτ τὶρι), 

Βαϊὰά δ, Ὁ 1 βᾶνθ ποῖ ἱπάθοὰ σοπθ.᾽" ΤῊ ραγίο!θ οὖν, δἀἀδὰ ἴο 

γάρ, τοῦτκβ (86 {γαῖ οὗ 116 δβϑουίίοη, (Καλπεγ, ὁ 737, 2, .ε1{.}--- 

βαρύ. ““Ὁμδδ ον." --αὕτη ἡ πρόφασις. ““ΤῊΪΒ Θχουδβο." -οἪκώπτο- 

μαι. “1 ἀπὶ {το ιν τ." ΤῊΗΐΒ 5 τ 6 τοδάϊηρ οἵ ἥν Μ55. απὰ 
Βοθ οδτὶν οἀϊίοηβ. ΤῊ ΑἸάΐϊηθ ἀπὰ τῆδην βυῦθβεφυθηΐς οἀϊιίοηβ 

μᾶνο σκέπτομαι. Βυΐϊ 1ἴη6 ὑὈδδὲ Αἰΐσ νυ 6.8 ΠΑΓΪΥ ΘΥΘΟΤ 086 {{|8 
Ρτγοδοηΐ σκέπτομαι. Δ00Ὸ0Β τοδὰβ σκέψομαι. “1 ΜΠ νἱβίε {πϑση."" 
ΚΟΝΠΘΥ ἀρτθ68 υυῖἢ Βογποιηδηηῃ ἴπ ῥγοίοττίηρ σκώπτομαι. ΤῊΘ γοὰης 

Ἰηδη, 85 {Π|6 ἸδιῖοΥ ΘἀϊΟΥ ΤΟΙΊΔΓΚΒ, νυ 8}}65 16 βυθ)θοΐ ἴ0 6 στδυύθὶν 

ἀἰϊδουββοά, απὰ βοογαίοβ, ροσυοοί νην ἰδ νυ 5}, δία πβ ΘΓ {{||5 ἔγοτη 

ΦΥΟΤΥ ἰπίηρ ἰγοη 8]. 

4 13. 

καὶ πόσον χρόνον, κ. τ. Δ. ““ΒοΟΙἢ ΤΥ δοῦν Ἰοηρ ἃ {ἰπ)6 (6 σογη 
Ρτγοάυσοά ἵγοτὴ ΟΌΤ (ΟΥΓΙΓΟΤΥ [8 ΒυΠηοἰδηΐ 10 Βυρροτί {Π|6 οἰ." "-ππρος- 

δέεται. ΞΒΌΡΡΙΥ ἡ πόλις. ΤῊΘ βυδίδος οὔ ὁπ βοηΐοποο ἰβ οἴδῃ βὺρ- 
Ρ]οά ἔγοσι 186 οὔὐθοῖ οὐ ἃ ργϑοοάϊηρ ργοροβί(ίοη. (Καλπεν, ὁ 898, 

«,, 7εἰ..)} Οπο Μ8. [ι88 προςδεῖται. Οὐοτηρατγθ ἱ., 6, 10.---- τοῦτό γε ἐν- 
δεῆς. “1η Ὑγδηΐϊ 85 τοβροοῖβ {}|8 ἐπ ραχιίσυϊατ." Οὔβοσνὸ πότ 186 

σοποίτυσιίοη οὐ ἐνδεής νυ ἢ τὴ 6 δοσυδβαιίνο, ἃπὰ σοηδο} οἱ {8 υδαμο 

ἴνο τοτηᾶτκα οἵ Καμηστ, αὐ Οἷε., Τως., ν., 38, 81. Ομὸ ΜΞϑ. δα 

τούτον γε, ὙΠ ΟΝ βοὴ δάϊίογβ ὕᾶνθ τοοοίνοα..- --ἀλλ' εἰδώς, ἔχυς. 
κ Βυὶ εἰναι, ἔγοται δοσύγαιο Κπουν θάσο, γοῦ τὴᾶν δ 0]0.".--εἶγε δεήσει. 

“ΤΠ {ΠῚ 6 ἱπσυτνοηὶ (οα πη6},""} ἑ. ε., {1 δ.}81}} πᾶν ἰο. 

ὁ 14. 

ἀλλὰ μέντοι. ““Ὑοἱ δεδυγοά!γ,.,".--σ'΄ὐον προςδέεται. “ὙΥίΟΙΝ ἰδ τὸ- 

φυίτου." Το σοιηηηοη ἰοχί μδΝ προςδεῖται.--τἰἐκ πλειόνων ἢ μυρίων 

οἰκιῶν. Βοδοκὴ (Ῥεδέ. Ετον. οΥ Αἰλεης, ἱ., Ρ. 437) βίονν5 ὑμαὶ Αἰμδπα 

τ τὸ Ὀατθοῦ Ρίσσοι, δά ἱπθμαθί απ τὸ τ) ποτηδοῦ οὐ ὁ υπά 

τοῦ πυδ οἰρίεν τνουκαηδ, ἐ. ε., ἰποϊυδίηρ πιλὶοα ἀπά ἔστησα, θοδὰ ἀπά 

ἴσο. [Ι͂Ὼ τνὸ τορίοη οὐἉ {6 δίϊνον πίθον ἐπστα γοτο τισοπν ἐπουκπηὰ 
βογνοῦν, πο τ(πἰγουσνοῦι {πὸ δουοίῖγν το ρίοη αθοῦϊ τὔγοῦ υπάτοά ἔπου. 
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586, 50 {παΐ {Π6 ὙΟΙΘ ΠΌΤΉθΘΥ οὔ [Π6 Αἰΐο ρορυϊαίίοη νου] "6 ἀϑοαΐ 

ΒΑΓ ἃ τη] Οη.---οἰκιῶν. ΒΥ͂ οἰκίαι ἅἃΥ6. ὮΘΤΘ τηθδηΐ “ΠΟ 565 ;᾽ ἈΥ͂ 
οἴκων ἴῃ 1ἴῃ6 ποχί βϑῃηΐθῃοθ ΟΥ̓ ΟἸα.56, ““ΠΟΌΒΘΉΟ]5᾽ ΟΥ ““ ΓΤ 1]1165.᾽ 

-τὸν τοῦ ϑείουι «“ΤΠαΐ ΟΥ̓ γΟῸΤ ὉΠΟΙΘ, ΓῸΥ ἰηβίαποθ." ΤΠ6 ἱπᾶϊ 

υἱάσι] ΠΘΥΘ γοίθιγοα ἴο νγὰβ ΟΠδστηϊάθβ. ΟὈΙΏΡΘΙΘ 1ἰϊ., 7, 1.----δέεται 

δέ. ««ἘῸΓ 6 5Βίαπαβ ἴῃ πϑϑὰ οὗ Πε]ρ.".--καὶ πλείοσιν ἐπιχειρήσεις 

«Ὑ0ὰ ΜΠ] αυθη αἰζοιηρί ἴο (0 50 [ὉΓ τποτο.᾽---ν τάλαντον. '"ΓῺΘ 

τνοϊρηΐ οἵ Θουγ56 15 ΠΘΥΘ τηθαηΐ, ποΐ ἃ Θὰ πὶ Οὗ Ἰμοηθυ. ΤΠΘ ἰα]θηΐβ 
οἵ ννεϊριΐ πηοϑβίύ ἴῃ 156 οτθ {πΠ6 Ἐαθοὶο ΟΥ Αἰίο ἐα]θηΐ (Π6γ6 ταθδηΐ), 

6608] ἰο αἰτηοβί ἤγ-βουθῃ ΡΟΙΠ45, δηα {Π6 «Ἐσ᾿ηοίδη, Θ488] ἴο ἀθοὰὺΐξ 

εἰρη ΐγ-ῖννο ἃηα ΟΠ6 4ΙΔΥίΘΥ ρου Πα5. 

ὁ 16, 16. 

πείθεσθαί μοι. “ΤῸ [ὉΠΟῪ ΤῊΥ δάν!οθ.᾽---μετὰ τοῦ ϑείου. “1η- 

οΟἸααίησ γΟΥ ἈΠ0]6.᾽.---δυνήσεσθαι ποιῆσαι πείθεσθαι. ἩΗΘΥΘ 816 [Πγ66 

σοπηθοίθα ᾿ηῆη 1 γ65, νυ που ΔΩ ΟΥ̓ΠΘΥ σγοσὰ ἱπίθυνθηΐησ; ἃ οἷζ- 

Ουμηβίαποθ ποῖ ὩΠΟΟΙΏΙΠΟΠ πῃ ΟὙΘΟΙς δυΐμουβ. ΟΟΙΏρατα ἶν., 8, 8. 

Ογτορ., 1.5 3,18. Μαιελία, ᾧ 545, Οὐ5.---κζυλάττουι ““ΤΑΚΘ οαγθ.᾽ 

ΟὔΒουνθ ἴΠ6 [Όγ66 οὗ [Π6 τη] 4]6.---τοῦ εὐδοξεῖν. “ΟΥ̓ τοραϊαϊϊοη.᾽ 

--σφαλερόν. ““ΙΠΡΡΟΙΥ.᾽" --ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων, κ. τ. Δ. ““ΤΪΠΚ, 

ἴοο, οἵ {Π6 τοβύ οὕ τηθῃ, ἃ5 ΠΠΔΠΥ ἃ5 γοὰ Κποὺν ἴο Ὀ6 ΒΟἢ ἃ5 ἈΡΡΘΆΤΙ," 

ἄο. ἘῸΓΥ {Π6 σϑηϊίνο δου ἐνθυμεῖσθαι, Θοη δ] Παίς, ᾧ 849. 

ὁ 17, 18. 

ἐνθυμοῦ δὲ καὶ τῶν εἰδότων, κ. τ. Δ. ““ΤΏ6η πίη, ἴοο, οὗ ἴοβα 

γῆ. Κπονν ψγ»ῃαΐ ΤΠ6Ὺ θοΐἢ 5αὺ ἀπὰ Ἃ0,᾽ 1. ε., γῆο Κποὺν 1Π6 Βυ]θοΐβ 

ου ΜΒΪΟΝ {Π6Ὺ ΒΡΘΔΚ, ἄο.---ἐκ τῶν μάλιστα ἐπισταμένων ὄντας. “Τὸ 

θ6 οὗ [Π6 ΠυΠΊΡΟΥ οὗἩ ἵπΠ0586 0 μᾶνϑ τηοβὲ Κπον]θᾶρο." -- πειρῶ κατ-᾿ 

ἐργάσασθαι, κ. τ. Δ. ““ἘπάθανΟΥ ἴ0 Ὀτγὶησ ἀθοὰΐ ἃ5 τη] ἃ5 Ροβϑὶ- 

Ὁ16 16 δοίπα!!Υ Κηουηρ {Π0586 ΤΠϊη 5. νυ] Οἢ γοὰ νΪ5}} ἴο ῬΘΥΌΤΤΩ,᾽ 

ἧ. 6.γ) ΘΠΘΑΨΟΥ ΤΘΔ]Π]Υ ἴο ὈΘΟΟΙῚ6 πηοβύ 5ΚΙΠ]6α ἴῃ νυ μδΐῇ γοὰ τυ ἰδ ἴο δὖ- 

τοτηρί.---διενέγκας. ““Ἡδνὶπρ Βυγραββϑα.".--- τὰ τῆς πόλεως πράττειν. 

ΟὈΠΊΡΑΓΙΘ ἱ., θ, 18. 

ΟΗΑΡΤῈᾺΝ ΥἹΙ. 

ὁ 1. 

Χαρμίδην. ΟἸΑΥΓΊΪ 685. νγὰ8 1Π6 50η οὗ {π6 οἱ θὺ ΟἸδασο, δπᾶ 

ΠΟΙ ἴο ΟἸαθοο 6 γοῦηΡοΥ. ἨἘΐΦθ νγὰβ ὉΠΟΙΘ ἃ͵50, ὈΥ [Π6 τποῖ ΠΥ 5 

βίάο, ἰο Ῥιαἴο, γο ἰπίτοάποοβ Ὠΐτη, ἴῃ 1Π6 ἀἰδ]οραθ νυ οἢ θΘΔΥΒ Ηΐ8 

Π8ΠΊ6, ἃ8 ἃ ΥΘΙΥ͂ γΟυηρ τηδῃ δὲ 106 ΘΟΙμηΘποριηθηΐ οὗ {Π6 Ῥοϊοροη- 

ποβίδη ὙγᾺΥ, Ηθ νγὰβ ἃ στοδΐ [νου 6 νυ ἢ Βοογαίθβ. [ἢ Β.Ο 404, 



80 νγ88 056 οἵ 18:6 ἐδ τῆ ὑγοτ δρροϊηίθα, ΟΥ̓́Τ δηἃ ἃῦουθ 1π|6 {μϊ τι 

ἐνταπίβ, ἴὸ 1:6 βρϑοῖδὶ σονυθσγησηθηΐ οὗ 1Π6 ῬΙΓΌΒ, πὰ ἢΘ νγὰ8β β]δίῃ 

πρθείηρσ ἀραῖπβε ΤῊγαδυ θυ] αἱ 1η6 θδί116 οἵ Μυηγομίδ ἴπ [Π6 5ᾶτηδ 
Υϑαγ.---ἀξιόλογον. “ΥΟΓΩΥ οὗἁὨ δβιϊπηδιίοη." --- προζιέναι τῷ δήμῳ. 

“Τὸ ἀρρϑᾶγ θοίογθ [Π:6 ῬΡΘΟρ]θ," ἱ. ε.» ἴο βρθᾶκ ἴῃ ρθ]ῖο.---τοὺς στεφαν- 
ἕτας ἀγῶνας νικᾶν. “ΤῸ ΘΟΠΑΌΘΙ ἴῃ 1Π6 σΆΠη65 ὙΥΏΘΥΘ ΟΥΓΟΥΓΏΒ ΔΙῸ 

εἴνϑῃ 85 Ὀυίζ6 5," ἱ. ε., ἴῃ 106 σταδίου βᾶτηθβ. ΤῊΘ ΤΟῸΓ στοᾶῖ σ8Π|65 

τα μαγι συϊατὶν τηθαηί. ΤῊ Οτθοΐδη σατη65 ἡ τὸ ἀἰν ἀδὰ ἱπίο ἔννο 

οἶδββοβ, ἐπ στεφανῖται δηὰ {6 ϑεματικοί. [π [Π6 ἸΔέῖ6Γ, γουγαγὰβ Οὐ 

ΡΙΪΖ6Β ΟἾΠΟΙ {πη ΟΥΟΥΤΙΒ ΟΙΤΘ Ργοροβεὰ.--- ἀγῶνας νικᾶν. Ὑ τὺ 
δἰ ρτιϊνίηρ ἴο ἤρμξ, οοπίοηά, σοηαῦοτ, ἄζο., ἰᾶῖκο ἂἃπη δοουβαίϊνο οὐ [ῃ6 

ΓΑΙ, σοπίοδί, ΟΥ ΥὙἹοίοσυ, οὐ οὗ ὑπαὶ νυ μογοῖῃ ἰδ σοηβίβίβ. ΟὈΤΏΡΟΥΘ 

Καλπετ, ὁ 564, .7εἰ{.---οὐῆλον, ὅτι, ἔφη. Α Β ΠΑ Γ οοἸ]οσδίίΐοη οἵ ννογὰβ 

ΟΟΟΌΓΒ δὲ ἱν., 3, 14; ἱν., 4,23. ΤῊΘ ΤΏΟΤΟ 508] ΔΥγαηρσοτηδηΐ 8 δῆ- 

λον, ἔφη, ὅτι.---μαλακὸν τε καὶ δειλόν. ΒΌΡΡΙΥ εἶναι νομίζω. 

ᾧ 3, 8. 

ὀκνοίη ὀή. ““ΒΒου]ὰ Ποβίταίο ἐμοσθυροη." ---ὐδυνατὸν ὄντα. “ ΤΠΟΌΡΊΙ 

ΚΣ ν σαραῦ]6.".--καὶ ταῦτα, ὧν ἀνάγκη, κ. τ. Δ. ““Απὰ {δδΐ, ἴοο, οἵ 
ἴποδ6 {ππρβ ἴῃ νυ Ὠἰοἢ ἴξ 15 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ΤῸΓ γοὰ ἴο 18 Κ6 Ρασί, Θβρθοίδιν 

85 δαίπρ ἃ οἰεζοη." ὙΠῸ [0]] ἴοπη οὐ ὀχρτοββίοη υγου]Ἱὰ ὕ6, καὶ ταῦτα, 

ἐπιμελεῖσθαι τούτων, ὦν, κ. τ. λ.---τὴν ἐμὴν δύναμιν. “ΜΥ Δ᾽ Πγ."".- 

ταῦτά μου καταγιγνώσκεις. “Ὧο γοῦ 1π8 σοπάοπιη τη6.".---ἐν αἷς 
σύνει τοῖς τὰ τῆς πόλεως πράττουσι. “Ἰη ν᾿ μΐοἢ γοὺ ἀββοοίδίθ νυ ἢ 

ἴμοδὸ το ἀο τοᾶπδρο {Π|6 Πα γβ οὐ {6 βίδαιθ." 
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ὁ 4. 

ἰδίᾳ τε διαλέγεσθαι, κι τ. Δ. “οί ἰο ἀϊδοῦββ τηδίίουβ ἴῃ ῥγίναίο, 

. ἄμά το οχμίδίε πο ρουνοῦβ ὕδίοσγο {86 Ῥδορὶο δὲ ἴα, χο,᾽" ἐ. ε., δα 
τησὶ ἴω (01 ἀββουηθ)γν.---ἀριθμεῖν. “Το σουηι."".--οὐδὲν ἧττον. ““Νὼὸ 

1655 δοσυτγαίοὶν"--κατὰ μόνας. “1η ῥτγίναϊο."" ΤΏΟ δᾶπιο 88 κατ᾽ 

ἰδίαν. Βου δυρρὶίο5 χώρας, θυ. ΚΌΛΠΟΥ μίνον τ ῥγοίογοποο ἴο δυ- 
νάμεις.---οὗτοι καὶ ἐν τῷ πλήθει, κ. τ. Δ. Ὑπὸ ἀοσιηποπδίγδιίνο ργοποῦπ 

ἐκ βατὸ ὑγουρῶ ἰπ ίοσ {Π6 δακὸ οἵ στορμδδίδ, 8ὸ {81 οἱ κιθαρίζοντες 

δεσοοπνο ἃ ποιηίπδείνο δοβοίυϊο, οὐ, ἰπ ΟἴμΟΥΓ τνοσγάβ, δὴ ἰηδίδης δ οὔ 
δοδοοϊυι δου 

ὁ δ, 6. 
ἐμφντά τε ἀνθρώποις ὄντα. “Ατὸ ὕοιὰ ει σ 5 παδίώγα!ν ἱπιρίαπιοά 

ἴω τοδη." ὙΥΉΝ το παροα οἵ ἑηδηίπιαίο τίη σα τνο ποαΐον ρίαγαὶ ἐν 
ποαυδηιν ὑπο, νυ μους ἀν τορεαγά 1ὸ τη0 μοπόοτ οὐ τ πυθῥοοία.--- 
ταὶ παριστόμενα. “ Αμὰ αὔοοι υν." Το νοτὺ παρίστασθα: ἰα οἴου 
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564 τ] τοβρθοΐ ἴο 87, ΠΟΡΟ, ἀθβίσθ, δηα οἴου αῇδοίίομβ οὗ ἴπ6 

τη. ΟὐΟμρατα Πααδο, αα Κορ. 1,αο., 1ἰϊ., Ὁ, Ῥ. 94.----καὶ σέ γε διδάξ- 

ων, κι τ. Δ. ““Απὰ γοΐ, Βαϊᾷ ΗΘ, 1 ἃπὶ ἱπηρ61164 ἴο 1η!Όγτα γοι." ΟΒ- 

ΒΕΙΥΘ {Παΐ καί ἰιὰ5 ΠΘΤΘ {Π6 [Ό͵ΟΘ οἵ καΐτοι ΟΥ καὶ μήν. ὙοΙῸΒ οὔτηο- 
0 η. Δ΄Θ ΔΟΟΟΠΙΡΔΠΪΘα ΤΟΡΌ]ΑΥΙΥ ὈΥ ΡαΥΟἾΡ]65 Γαΐαγθ, ἴο ΘΧΡΥΘ55 186 

ΟὈ]Θού οἵ {Π6 γσϑὴρ. Οὐμηραγθ ἤ͵αϊέλα, ὁ 5θ6, 0.---αἰσχύνει. “Ὑοα 

816, πούμυν βία παϊηρ, Δβῃδηηθα."--τοὺς γναφεῖς αὐτῶν. «ΟΥ̓́ Π0 

ΓΠΘΥΒ ἃτηοηρ᾽ {Ποτη.""--- τοὺς ἐμπόρους. ““'ΤῊΘ ΤηΘΤΟΠ απ 5.) ΤῊΘ ἐμ- 
πόροι ὙΥΘΥΘ ΡΤΟΡΘΙΥ͂ {Π|056 ΤἸηΘΥ Πα π5 ὑγΠΟ Θιηθαγκοϑα ἀπὰ ἰταᾶθα ΡΘΥ 

ΒΟΠΆΙΠΙΥ ΠΌΤ ροτΐ ἴο ρογχί ; δηἃ ὮΘΠΟΘ {Π6ΥῪ 16 ΠΘΥΘ Ορροβθᾶ 10 οἱ ἐν 

τῇ ἀγορᾷ μεταθαλλόμενοι, “ἴπο56 ὙΠΟ ὈΑΤΓΟΥ νγαγο5 ἴῃ [Π6 τηδτῖκοί- 
ΡΙασθ." --π-ὖότε “Τὴ ψγῇηαΐ νγᾶγ.᾽--συνίσταται. “15 σομηροδβθᾷ.᾽ 

ὁ 7. 

τί δὲ οἴει διαφέρειν, κι τ. Δ. “Ἰη ψῇαΐ, {Π6η, ἄο γοὰ ΒΌΡΡΟΒΘ {πᾶΐ 

γγδΐ γοῖ ἅ16 ἀοἱπρ 15 ΟἴΠΘΥ {πη {Πα ἃ ΤηΔΠ, Ὑγ0 15 ΒΡΘΥΙΟΥ ἴο ἴΠ 056 

Ῥτγαοιοϑά ἴῃ {Π6 Ρα]βίσγα, γϑί ΘαΥ5 116 πηϊτγαϊηθα 1 ἡ. 6., ἴπ ὑνμῃαΐ ἀο 

γοὰ ΒΌΡΡΟΒΘ {παᾶΐ γουγ οοπάποί αἸΠ 5 τοτη {παΐ οὗ ἴση νπο, Ὀοΐησ 

ΒΌΡΘΤΙΟΥ ἴο {πΠ6 Ῥγδοίοθα δἰμ]θίς, γοῦ ἔθαυβ [πΠ6 απίταϊηθα ἢ ΚαΠΠΟΥ 

Ὑ7611 ΘΧΡΙΘΒ565 ΠΘΙΘ {Π6 [Ὁ766 οὗ διαφέρειν ὈΥ͂ αἰϊμα 6586 φιιάπι, ΟΥ̓ 

φτγαβίανιζηιιδ 6586 ψιαηι. ΟὌὈΒΘΥΥΘ, ἴοο, {Π6 ἴΌγ66 οἵ ἀσκηταΐ, ἃ5 ἀ6- 

πούϊπρ δίῃ] θίθβ γθρι ]αΥ]Υ ἰγαϊηθα ἴῃ 1Π6 ρα] βίγα, ἀπ ορροβϑᾶ ἴο 1Π8 

ἰδιῶται, ὙΥῸ 76. ἰΓοσϑίμου ππδοαπαϊηΐθα νυ] ἢ συ πηηδαβίϊο {γαϊπίηρ. 

--οοὐ γὰρ τοῖς πρωτεύουσιν, κ. τ. 2. “ἘῸΥ ἀὁ γοι ποῖ, ΔΙΓΠΟῸΡῚ ΘΑΒΙΥ͂ 

ΒοΙαϊησ ΘΟΠΙΘΓΘ ΠΟΘ νυ ἱτἢ [ΠΟ056 ΠΟ Δ16 ΒΕΡΘΤΙΟΥ ΟΠ ΘΘΥΙΒ ἴῃ {ΠῸ βίαϊξθ, 

ΒΟΠῚΘ ΟὗἨ ΛΥΠΟΠῚ ΠΟΙ γοῖι ἴῃ σοπίθμηρί, ἀπ ΔΙΓΠΟῸρΡ. ΤᾺΥ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο 

ἴΠ056 0 Ῥγδοίῖβθ {η6 δα ἀγθββίηρσ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ, που Π61655 ΒΏΤΙηΙς 

{το 6] νυ ὙΟῸΥ ΒΘη ΓΙ ΠηΘηΐ5,᾽ ζο.---καταπεφρονηκόσιν. Οὐοτα- 

ῬάΤΘ {Π6 ΘΧρ]απαίϊοη οὗ ΚΠ ΠΟΥ, ἃ5 οἱ ποϊαίησ {π6 ΤΌτοΘ οὗ 16 Ῥθὺ- 

Ἰδοῦ Ὦθτθ: “«Ῥογχίδοίαση ἱπαϊοαΐ .. ... οοηοηιδῖ586 οὐ αὐις ἦτ σοη- 

ἐδηινέιν Πιαϑεγε.᾽" 

ὁ 8,9. 
καὶ γὰρ οἱ ἕτεροι, ἔφη. “(ΌΤΙ {{π6), ΤΟΥ ΟΥ̓ ἢ 1η6 ΟἿΠΘΥΒ, Βαϊ Π6, 

(Βοπὶ νοι τηθϑΐ ἴῃ ρτϊναΐθ, ἄο 50).᾽ ---εἰ ἐκείνους, ὅταν τοῦτο ποιῶσι, 

κι τι Δ. “1Ἰἢ, ΘΑΒΙΠΥ Ρυϊπρ ον {Π056. ῬΘΥΒΟῚΒ ὙΥΒΘΠΟΥΘΥ {6 Ὺ 

ΤΩΔΥ αἰζοιηρί {Π|5, γοῦ ΠΟΥ ΘΥΓΠ6]655 {ϊηΚ {Παΐ γοὺ 5881] ποὲ 6 8016 

ἴῃ ΔΠΥ͂ ὙΥΑΥ ἴο πιᾶπᾶρθ {Π686. ΤΠ ραγίίοϊο δέ οἴδη βίαπαβ {ππι8, 

ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ ἴῃ Αἰο νυ Υ8, ΑΙΘΥ ἃ Ῥγο βὶ8, ΟΥ̓ ἃΥΟΥ ἃ ρα οἱ ρ]6 ὑνῃΐοὴ 

μὰ5 1π6 οἤβοί οἵ ἃ ρτγοίαβϑίβι ()αιϊλια, ᾧ 616, 8.)---προςενεχθῆναι 

Οὔβουνθ {Ππᾶΐ προςφέρεσθαί τινι Βἰσηϊῆοβ, “ἴο οΘοπᾶποί ΘηΘ᾽Β ΒΓ ἴο- 

ννατὰ ΟΠ6,᾽ “10 γδαΐ ΠΥ ΟΠ ἴῃ ἃ ΡΥ ΓΙ ΟΌΪΥ Ὑγαν.,᾽ πᾶ ἤθηδο, “το 
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τλᾶσα," ἀκο.---ὠγαθέ. Οοτηρατοὶ., 4, 17.---μὴ ἀγνόει σεαυτόν. Οἷο- 
61Ὸ Βϑϑσηβ ἰο πᾶν ἱπιϊίαίοὰ Χοπορῆοη (αὦ Ὁ. ἔταίν., ιἰϊ., 6): “Ὁ ε5- 

εαΐον εα:ε ποῖΐ (μὴ ἀποῤῥᾳθύμει), εἰ ἐμὰ, γνῶθι σεαυτόν, ποἰὶ Ῥμίατε αὦ 
ἀττοραπέϊαπι πιϊπιιεπάατη βοίμτα ἐ5εε ἀϊσέμπι, τεέτιιπι εἰἴαπι τι δοτια ποδίτα 

ποτίσαι." -τώρμηκότες ἐπὶ τὸ σκοπεῖν, κι τ. ἃ. “Ἡλνίπρ τυβιοὰ υυῖτὰ 
ΘΆΘΟΙ ΌΤΙ ΒΥ ἰο βογυςπ|26 1Π|6 4115 οἵ οἴ υβ."-μὴ οὖν ἀποῤῥᾳ 
θύμει τούτους “ὍὯο ποΐ, {6 η, αρβίδίη ὕγουη 1:15 Τῃγοῦσηι ἱπάο! θη 6. 

--πρὸς τὸ σεαυτῷ προςέχειν. “Τὸ αἰτοπὰ ἴο ΚΥΟῸΓ ΟΥ̓ ΡΟΥΡΟΤΒ."» 

ΟΗΛΑΡΤΕᾺΝ ὙΠ]. 

4[1. 
᾿Αριστίππου. ΑΥὙΙΒΕΪΡΡῸΒ "85 ὕδ θη δ᾽ γοδὰν δ υἀϑὰ ἴο, '., 3,6. 86 

κοπίεἶῖνο πότ τηΐριις πᾶν Ὀδοη ἃ ἀαίίνο ΔΓΟΥ ἀπεκρίνατο, Ὀαὲ ἴξ 8 
υδοὰ ΤῸΓ στοδίου δ ρἢ85.8.---ἐλέγχειν τὸν Σωκράτην. “Τὸ οοηίαϊθ 

Βοογαίοβ.᾽" Τμδ ἴοπη Σωκράτην ἰΒ σίνοη ΠΟΙ ἴῃ δοσογάδηοθ υν ἢ 

ἤνο Μ58., ἱπβίοδὰ οὔ (6 σοπηποη γοδάϊηρ Σωκράτη.---τὸ πρότερον. 
[πῃ ὕοοκ [ΐ., ο. 1.--τοοὐχ ὥςπερ οἱ φυλαττόμενοι, κι τ. Δ. “Νοΐῖ ἴπ 116 

βίνο οἵ τποβο Ὑγο ἅτὸ οὐ {ΠῚ συδτὰ Ἰοβὲ {ΠΟ Γ ἀἰβοοῦγεο ΤηΔῪ ἴῃ 
ΠΥ ὙΨΔΥ ὕ6 τυγποὰ ἀραίϊπδὶ ἔμότῃ ; θὺϊ {πᾶῖ, θοηρσ ρογβυδάθα (οὗ (Π6 
ἀγ1}, ΠΟῪ, (δ 15. ΤΟ]  6ΥΒ), τηϊρεινξ τηοβὲ τοδ ν ρμαγίοττη {ποὶγ ἀσϊν.᾽»" 
Ἅν ὁ μᾶνο τοιαδί ποὰ {6 σοτητηοη τοδά προ πράττοιεν. ΚΟΝΠΟΥ, {Ὁ]]ονν- 

πα ἰπγοο οὐἐμο Μ55., γχίνεοβ πράττειν. 'ΤῊΘ τηϑαπίπρ ἰΒ {Ππ|5: ὅ06- 

ταῖοϑ ἀἰά ποὶ ἀπδινοῦ ἰπ (6 τησιποὰ οΥ̓ (Πο56 νηὸ ἰακὸ στοαὶ ργθ- 
σδυϊτίοηδ ἴο ψαίη 16 ὈΘΙΙΘΥ τη ἀγρυπηθηΐ, σατίπρ Π{π|6 ὙΥΒΘΊΠΟΥ {Ππ6ὶ τ 

τοδβοπίηρ ὕ6 ἴσδὲ ΟΥ ζαϊβ; θὰ: π6 τϑρ! δὰ ἱπ {Π|6 ΤΊΔΉΠΟΥ οὗ {086 

Ψ:ο, ἴγϑϑ ἤγοπὶ 81} γαίῃ βορὶ βίσγυ, ΒΚ {γαῖ αοηθ, Ὀοίπηρ ἱπιδυοὰ 

στὰ το ἰάδα (δὲ υνθδὲ οὐρὰ τὸ Ὀ6 ἀοπο, τΠΟῪ Βιου ὰ ἀο. (Καλπεγ, 
αὐ ἰος. Ὁ λεείεν, αὐ ἰος.) 

43. 

ὁ μὲν γάρ. Ατήδιίρρον ἰ5 τισπηΐ.--τεἰ εἴποι. “1 δα80 6 βμουϊὰ 
πνοοϊίοῦ," ἑ. ε., ἰῃ ΤΟΡΙΥ.--τοῖον. “Δ, Το γ δχαμρίδ." ἴῃ δας (0]- 
Ἰοννν ἀοτ οἷον νγγὸ ᾶνο ἃ βροοίοϑβ οἵ διἱγαοιίίου, ὉΥ οἷον ἢ σιτίον... 

ἡ ὑγίεια. ... ἢ ῥώμη... ἢ τόλμα ἐστίν.-ττῦτι, ἐάν τι ἐνοχλῇ ἡμᾶς, 
κι τι Δ. “ΤΌδΙ, ἰῃ σᾶδο ΒΥ δριπησπηὶ ἀϊβοοποστῖ ὑΒ, ννῸ βίδπά ἴῃ 
ποσὰ οἵ {ὑδι νυνδίον) Ὑ.}] σδυδο οὔτ ἀἰ συν τὸ σοῦβο," ἑ, ε., οὐ τονδὶ 
νυ δίοιν Ἡ. 1} ἔγοο ὃν ἴγοση οὐγ ἀϊπίσυ!γ. βΒοοτ͵αίοπ, 5 ΚΝ ΠΟΥ γοπιλτα, 
διυδυνογτοά Ασίδερρυν δ. "ὸ {πουρθς ἰι ὕοδὲ θά πιο ργυόσηιϊ ἴὸ ἀἢ- 
πύνοῦ δίπι, ποποἾν, ΡῪ ἀδηγίπρ δὴν πη ρ το 6 ἈΡΒΟΙΌΛΟΙ͂Υ γοοά, δπὰ 
δεδοτιίπη γοοά ΟἿἹῪ ἴο αχίδι ἰῃ ταίσγοποο ἴο βοὴ ΟΥ̓ ΝΟΥ οὈΐδοι : πὰ 
ἴο υεΐο τοοόο οὐ ἀοδπυγοΥ ὑγᾶν ἱποϊυδοά (πνοτοίοτο δὴ απιδοίο (τὸ παῦσον) 
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δσαϊηβί ΑὙἱβέίρραβ, 0 βουρηΐ ἐνοχλοῦν τὸν Σωκράτην ὈΥ͂ ἃ οἀρίίουκ 

ἱπέθυτοσαίϊοη.--- ποιεῖν. ΟΌβοσνα (μπαΐ ποιεῖν ἴ5 ΒΟΥ δαυϊναϊθπηξ ἴῃ 

ἴαοὶ ἴο ἀποκρίνεσθαι, [6 γ 670 ποιῶ, 6 1Πη6 Τιαἰπη ἤαειο, νδὶπρ ἴτ6- 

4ΟΘΗΓΥ τηδᾶθ ἰὼ ΒΌΡΡΙΥ 1η6 ρΡδοθ οὗ ἃ γϑὺὺ ἐμαῖ ἢὰ5 ρζθοθᾶθᾶ, ΒΥ 

ΤὰΘΔη5 Οὗ ἃ σΘ Π6ΓᾺ] ΤΟίδθσ ΠΟΘ ἴο ἴ{. 

ᾧ 3. : 

εἴ τι οἷδα πυρετοῦ ἀγαθόν. “« ὙΥΒΘΙΠΟΥ 1 Κπονν δὴν πΐησ σοοᾶ [ῸΓ 

ἃ ἴδυθυ." ΟὈΒΘΥΥΘ {Π86 ῬΘΟΙΠΑΥ οοπβίσγαοίϊοη οὗ ἀγαθός ΜΙΔΗ [86 

δοηϊνθ, ἀπ σοηβὺ Καλπεγ, ὁ 100, .7εϊ . --- ἀλλὰ μήν. “ὙΓῈΕ]], 

1Π6η.".---ὃ μηδενὸς ἀγαθόν ἐστιν. “« ὙΥΒΙΟΝ 15 σοοά ΤῸΤ πο ὁη6 {Πΐηρ." 

ΤῊΘ ϑοογαίϊο ἀοοίτ!Π6, ἃ5 ΠΘΥΘ αἰ ἄοννῃ ΟΥ̓ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 15 1μϊ5, {παΐ 

ποίμϊησ 15 σοοά ΟΥ̓ ΠΞΘ[Ὼ] οὗὨἉ ἰἴ56 1, θὰ  ΟἾΙΥ νυ ἢ Τοίδυθποα ἴο βοῖηθ- 

{πῖηρ 6]1568.---οὔτε δέομαι. “ΝΟΥ 401 τγδηΐ (0 ΚΠΟΥΤ 1). ΞΌΡΡΙΥ 
εἰδέναι. 

ᾧ 4. 

ὡς οἷόν τε μὲν οὗν, κι τ. Δ. “ΝΑΥ, 5αϊά ΠΘ6, ΒΟΙΏΘ 816 ἃ5 αἰ 5βί η]αι 

85 ΡΟΞ51016." Οὔβθῦνθ [Ππιαὰΐ μὲν οὖν ΠΘΙΘ Πα5 βοιηθυνμδὲ {Π6 ΌΤΟΘ 
οὗ [168 1, 1π ἐπιηιο.----τῷ καλῷ πρὸς δρύμον. ““ΤῸ ὁπ6 ΨῈΟ 15 θδδαίῖ- 

ΓᾺΠῪ ΓΟΥτηΘα [ῸΓ Τα πηϊηρ.""---καλὸς πρὸς πάλην. '"ΤῊΪΒ τοδαϊηρσ ἘΤΠοβίϊ 

Ἰηἰτοαποθᾷ, ἴῃ Ρ]466 οὗἉ {Π6 ΘΟΙΏΙΠΟΠ ΟΠ6 καὶ ἄλλος πρὸς πάλην. ---- 

καλὴ πρὸς τὸ προθαλέσθαι. ““ ἨΔΙΠΒΟΙΠΘΙΥ [ΟΥΤΩΘα ΤῸΓ ἢϊηρίηρ ἴῃ 
Ττοπΐ οὗ ΟΠ6᾽5 56] Γ᾽ ὁ. 6., ΤΟΥ ἀθίβθῃσθ ἴῃ 1τοηΐ.---ὡς ἔνε ἀνομοιοτάτη. 

“5 αἸΒΒΙΓΆΠΔΥ 85 ΡΟΒΒΊΌ16.᾽" 

ὁ δ. 
οὐδὲν διαφερόντως, ἔφη, κ- τ. Δ. ““ὙΟ ΔΗΒΎΓΟΥ [Π6, Βα] [Π6 ΟΥΠΘΤ, 

ἴῃ ΠΟ τεβρθοΐ αἰ ΠΟ ΠΠΠΥ ἴΠὰπ 6 η,᾽" ἄτο., ὁ. 6.,) γοὰ σίνθ ἃΠ ΔΠΒΥΨΟΥ 

ὨΟΨ ΠΟ ὙΓΑΥ͂ αἸΠΘΥΘηΐ [ΤΌΤ ὙΟῸΓ ῬΥΘΥΪΟῸΒ Οη6 ΘΗ 1 αϑκοᾶ γου, 

ἄχο.---ἀλλο μὴν ἀγαθόν, ἄλλο δὲ καλὸν εἶναι. ““ΤΗδΐ 1Πη6 σοοᾶ 5. 0Π6 

{πϊησ, ἱπά664, ἀπᾶ ἴῃ 6 ὈΘαυ Ὁ] ἀποίῃ θυ." ΜΟΙΪΘ ΠΠΈΘΤΆΠν, “ [Παΐ ὁπ 6 

την ᾿δπδοά 15 σοοά, ἀπ Δποίμϑυ ἰῃϊησ 15 θθδυ  [].᾽.--ῦτι πρὸς ταῦτα 

πάντα, κι τ. Δ. ““ΤΠαΐ 811 1Πϊη 55 ἅ1γ6 ὈΟΐ ὈΘΔΌ ΠῚ] ἃπα σοοῦ, νυ ἢ 

ΤΟίδυο πο ἴο {ΠῸ 5ᾶγη6 {Πϊη 65, ὁ. 6., (μα ννἹ ἢ ΤΟΙ ΘΠ 6 ἴο {Π6 5Ά ΠῚ 

τὨΐησϑ, 811 {Ππᾶΐ 15 ὈΘ δα ΙΓ] 15. 4150 σοοᾶ.----ἡ ἀρετὴ -. -. ἀγαθόν. Οοιη- 

ΡῬΆΓΘ ἰΪ., 8, θ.---τκὸ αὐτό τε καὶ πρὸς τὰ αὐτά. “Τὴ θοΐἢ 1Π6 ΒΔ ΠῚ ὙΓΑΥ, 

αηᾶ ψ ἢ ΤΘίδυθ πο ἴο {Π6 βάτηο ΟὈ]θοίβ." ---ππρὸς ταὐτὰ δὲ καὶ τἄλλα 

πάντα, κ. τ. Δ. ““Απὰ 41] {Π6 ΟἸΘΥ {πἰπσ5 ὙΥ ΒΟ}. θη 156 816 σοη- 

βου θοΐἢ ὈΘδα ] ἀπά σοοα νυ 1} ΥΘΙ͂ΌΓΘ ΠΟΘ ἴο {Π056 ΒΔΙΠ6 ἐἸιΐπ 8, 

ἢ τοίθσθησο ἴο ΒΟ ἢ (ΠΘΥ ΤΠΔΥ Ὀ6 Ὁ5671],᾽" ἡ. δ... ἅτ οοηβίοσοὰ 

ΘΔ] ἀπ σοοὰ νυ} τ ίδυθοο ἴο {Π6]}} ἘΠ] γ. 
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" 46,7. ι 

κόφινος κοπροφόρος. “Α ἀυηρ θαβκοιῖ." --νὴ Δία. Οοπιρατθ ἱ., 2, 

9.---ἐὰν πρὸς τὰ ἑαυτῶν ἔργα, κ- τ. δ. “ἸΓΊΏ6 ΤΟττηοΥ Ὀ6 ὈΘΔῸ ΣῪ 
(οτιθά, ἀπὰ {Π6 Ἰφιίογ ὑδάϊν, [Ὁ {Π6ὶγΓ τοβρθοινθ 0565." --λέγεις συ, 

ἔφη, κ' τι Δ. “00 γοὰὺ πηθδη, βαϊὰ ᾿ι6, {πᾶΐ 16 βᾶτηθ δὐβίγαδοὶ {πΐπρα 

36 δοδοςα] ἀπὰ γεὶ Ὠἰάδοιι ᾽"---καὶ νὴ Δί᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, κι τ. Δ. “(168,) 

ἁπὰ ἱπάοοὰα [4 ΤῸΓ ΓΩΥ Ρᾶτῖ, τορ θὰ ἢ6, (8840) (πᾶὲ {Π6 Ὺ ἀτὸ Ὀοῃ σοοὰ 

πὰ ον]]."".-τό τε λιμοῦ ἀγαθόν, πυρετοῦ κακόν ἐστι. ἘῸΤ ἰπδίδπορ, 
[οοὰ. 8.0, ἀραίη, τὸ πυρετοῦ ἀγαθόν 1β ΔὈΒ(ΪΠΘΠΟΘ.---πρὸς ἃ ἂν εὖ ἔχῃ. 
“ὙΠ τοίοσθποθ ἴὸ ἔποβο τη σ8 ΤῸΓ ὙΥμΐ ον ΤΠΘΥῪ τηΔΥ ὕὉ6 σοοὰ δπὰ 
Ρτοροσ. 

ὁ 8. 

καὶ οἰκίας δὲ λέγων, κι τ. Δ. “Απὰ δραίΐπ, θη 6 βαϊὰ ἐπδὶ {π|Ὸ 
Βᾶτηδ ΠΒΟΌΒ65 ὑγοσο ὕοίῃ Ὀσδυι ἃ] ἀπὰ ὑβοῖαϊ,᾽" ἑ. ε., [δὲ (0586 Ἡν Βί 

ὙΓΟΓΟ ΘΔ ΩΙ τρογθ 4150 Ὁ860].-ττοῖας χρὴ οἰκοδομεῖσθαι. “ὙΥπαὶ 
Κίπά οἵὁἨ βουβοβ υγὸ οὐρὶξ ἴο θυ] ἃ.᾽".--ἀρά γε τὸν μέλλοντα, κ. τ. λ. 
“Οὐρ ποῖ ἃ τηδη, ὑνῖο ἱπίθηβ 10 ᾿ᾶΥΘ ἃ μουΒ6 διιοῖ ἃ8 ἢ6 ουρὶί 
(ἴο πᾶν), ἰο ρἴδῃ ἰξ π᾿ δυο ἃ ὙΓΔΥ {μαὲ [ὁ 5}}8}} ὕ6,᾿"" ἄσ. 

49. 
τούτου δὲ ὁμολογουμένου “ Απὰ {μϊ8 Ὀοίηρ δἀπλεϊοὰ (ὈΥ 8 μοδι- 

615)."". «ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμφαῖεν. “Απὰ δ η (ΠΟΥ υδοὰ ἴο 85- 

5δπὶ ἰο {8 αἰδο." ὍΤ|ιο ορίδιίνο βοιηθιπ65 ΓΟρτοβοηίβ δὴ δοίίοῃ ἃ 

οὔ τοηθσπὶ γοούσγοπσο, Ἡδηοο ΚΉΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟΒ {{π8Ὶ βοσγαίοβ οὗθῃ 
οϊδοουγποά υνίεἰν ιν18. {γίθηἀβ οα {16 ῬΓΟΡΟΥ πιοίμοὰ οἵ σοπβίγαυοίίης 

βουδο. Οὐτηρᾶτγο ἱ,, 3, δ7.--εἰς τὰς παστάδας. “Ἰηΐο {{π μία 2288." 

Τὴθ. παστάς νγν8 ἃ Κίπά οἵ σοϊοπηδὰθ οὐ ρμίαχζα, βοιηονν δὲ τοβοῖῃ»- 

διίης (6 Ἡοπιοτίο αἴθουσα, ΟΥὙ Ῥοτοῖ ἴῃ ἵγοηΐ οὔ 16 Ποῦ Β0.--ὐπὸὲρ ἡμῶν 
αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν. “ΟΥοῦ οὐ οδὸβ ἀπὰ ἄρον {Π|6 τοί," --μὴ 
ἀποκλείηται. “ΜΔῈΥ ποῖ ὕῸ δνυιῖϊ ουϊ.".---κεκἡ ἐμπίπτωσιν. ““ΜὰΥ ποῖ 
νέον ὕροπ ἰ( βίγοηρὶν." 

4 10, 

ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν. “Βυΐ (0 δροαῖ ὑτίοῦγ." 1 συνελόντι 

δυρΡΙ λόγῳ. Το νοτὺ συναιρέω τηδᾶπα ΠΟ ΤΆΙΎ, ἰῃ εἰ σοηβίτοο- 

τίου, ἰο ὑτγίηρ πιδίίογα ἰπίο ἃ 5Π18}} ΟΥ ὑτίοὐ σοπηραδθ. Οὔδβότγνο, τθοτγο- 
νοτ, ὑπᾶι (6 ἰπδηϊείνο ἰδ Ραϊ δῖον μαγιίοϊοα, οβροοία!!ν δοῦ ὥςτε 

διά ὃς, ἴοτ {6 αἰπιρὶο μέ νυ τὸ δυδἠαυποιίνο ἰῃ 1,δείη, οὐ τὸ Ἐπη- 

αἰἴοιν “ το." ΟΝαμλία, ἡ δ4δ.).-- αὐτός. “ΤΌΘ ΟΥΠΟΥ δ ταβο  " ἐ, ἐς 

1.0 οννθοῦ πη ὀοσυρίογ οὔθ βουβὸ. Οὐπιρατο ἥεγιαπη, αὐ ὶρ. 
Ῥ. 783, .--καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιθοῖτο. “" Λπὰ πρὶ! πηοδί δον 
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ΒΙΟΥΘ Ρ Πἰβ ῥτοροσίυ." Βουπϑιηδηῃ τϑαᾶβ τίθοιτο, ἀμ 50 Μαί 1885 

(Ὁ 213, 3), τϑοιημασκίησ {παῦ [Π6 ορίαΐϊνθ ρσθβθηΐ ρᾶββίγο δηᾶ 94 ΔΟυ. 

τηϊα. οὗ τίθημι πᾶ ἕημι, ἴῃ Αἰτο, μᾶνθ {ΓΘ ΠΟΥ {Π6 ἔογτα οὗ {Π6 
ορίαϊϊνα οἵ ἃ θατυίομ σϑιῦ, ἴῃ ὙγΒοἢ. οα56 {Π6 δοοθηΐ 15 ἀγάνγῃ ὈΔΟΪΚ, 

85 ἴῃ {Π6 ἱπηρογαίίνθ. ΤῊΘ (Θϑ ΠΟ ΠΥ, ΠΟΥΘΥΘΥ͂, Οὗ [Π6 ἃποϊθηΐ στάτη- 

ἸΠΔΤΙΔΠ5 15 ΤΟΥ {Π6 τηοβύ ρατί ὁρροβϑᾶ ἴο [πἰ8ι Οοιρατο Οδεἐηηρ, 

ΟΥεοῖ Αεεεηπέ, Ρ. 34, Τρ. ἰγαηδῖ. ---- γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι, κ. τ. ἅ. 

«Βα ρΡαϊπέϊησβ ἀπα ἀθοοσζαίοηβ (0η {Π6 νν4}15) ἀθρυῖν 6 Οη6 ΟΥ̓ΤΊΟΥΘ 

ΡΙΘΑΒΌΣΑΡΙΘ [66 ]]1η55 {πη ΠΟΥ αἢοτα." ΤΠ ρουίίοη οὗἉ ἴπ Ὀ8114- 

ΠΡ ΤΟΥ ἃ [ὉΥ {ῃ656 νγὰβ ΒΟΙΥ ΘΧο 64 ἔτοτῃ {Π6 ΤΥ 5 Οὗ {Π6 501, 

πα {ΠΟΥΘΙΌΓΘ 60] ἀπ ΘΠ ΘΘΥ]655 ἴπ ν]ηΐοσ. ΒΥ ποικιλίαι ἈΡΡΘΆΥ ἴο 

6 Ιηθδηΐ ἔγτθβοοΘ5, δπᾶ ἴῃ {Π15 Β6η56 ἩΘΙΤΉΔΠΗ 8150 ΠΟΥΘ ἀπάρθγυβίαπαϑβ 

(Π6Π|, Τα κίησ, “ ποικιλίας τηϊοϊσεηάα 6586 σόπδεοὸ ΟΥ̓ΠαΙηΘηΐᾶ Ρᾶ- 

ιϑίϊθα5 1Π1|ὰ, σι ποικίλματα ἀϊοία ἴηι (Ετοη., ἵΧ.γ 2." 

ναοῖς γε μὴν καὶ βωμοῖς, κ- τ. Δ. ““ ΕῸΥ ἴΘΙΉΡΙ65 πᾶ ΑἸἴ.Υ5, Πονν- 

ΟΥ̓ΟΥ, Π6 βαϊά {η6 τηοβί θθοοιηϊησ Ρ]866 νναβ (Πδ΄ νη ϊοῃ, θοίηρσ τηοβί 

ΟΡΘη ἴο {Π6 νίδϑυν, πηϊσηΐ 6 τηοϑῦ ἔγθθ ἤτοτῃ {η6 γθδά οὗ τηθη." ΑἹ- 

[75 ἃπᾷ (θΙΉ 165, θα ΤΟΥ ΡΥ ΙΟΌ]ΑΤΙΥ [Π6 1α ΘΥ, ΘΥΘ ἸΒΌΔΠΥ 5Ὸτ- 

τοὐπαοθ ὈΥ ἃ οἰτουϊέ νγᾺ}} (περιθόλῳν), ἴῃ6 ἀτϑθὰ ἱποϊυ θα τυ ΐη νγ ΒΟ ἢ 

γγᾺ5 ὈΒΌΔΙΠΥ ΓΠΙΟΚΙΥ ρΙαπίθα συν ἴτθοβ ἂἀηα βῆσαρβ. ϑοογαΐθβ αἴ85- 

ΔΡΡΙΌΥ65 ΟΥ̓́ΓΠ15 ΔΥΓΔΠσοπηθηΐ, 5ίπ0 6 Π6 νγὶβῃθα {Π6 Ρ]δοθ ἴο Ὀ6 {ΠΥ 

ΘΧροβϑᾶ ἴο νίθνν, 5 1{{Π|}6 ὑγουβΙΡΡΟΥΒ σου] {Π5 ΤΆΠΟΥ {πὲ [ΠΘΥ̓ ΒΔ 

186 ἀογ Βαίοτο {πθτη, ἀπ οι] δ αγθ55 Ὠΐτη ἃ5 1 ργθβθηΐῖ. (Καλπετσ, 

αα ἴοο. ὙγΜεεῖεν, αὐ ἰοου.)---ἡδὺ μὲν γὰρ ἰδόντας, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ ἔπαΐ 

ἴΐ νγᾶβ ριϑαβδηΐ ἴο ὑγᾶν [Π6 τηοτηθηΐ οΠη6 ὈΘΠΟ]4 1, ἀπᾶ ρ]Θαβαπηέ, ἴοο, 

ἴο ΔΡΡτΌδοἢ ἴὐ ἴῃ ροτίδοξ ρυσγ." ΟΌΒΘΥΥΘ {Π6 [ΌΤΟΘ ΟΥ̓ 1η6 δοτῖδβέ ἴῃ 

ἀδποιϊπσ δ ἰηβίδηϊ Δ ΠΘΟῈ5. δΔΟίΙΟη ; ἀπά, ἢ τοραγὰ ἕο 1Πη6 ἸΑΕΘΥ 

Οἴαιι58, ΘΟ ΡΑΥΘ ἴΠη6 ΘΧρΙ παίίοη οὐ Θομ τ : “ς ὲ υἱα, φιεῶ αὐ ἐεπυρίιεπι 

ἀμοαὶ, ρατγιι [γεχιιθη8 δἱΐ, ζαοϊϊλιι5. αὐϊέιτὶ αὖ οπιπὶ Ῥιασιιῖο ῬΏγΟΣ 86 

βεγυαγα ροδδῖηι.᾽" 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΝ ΙΧ. 

δ. Ὁ, 

ἡ ἀνδρία πότερον, κ. τ. Δ. ““ὙΥΠΘΙΠΟΥΙ σουτᾶσθ νγὰ5 δοσυῖγοα ὈῪ 

οἀμποδίίοη ΟΥ δπάοννοα ὈΥ παΐαγο." ΜοΥΐΘ ΠΠΈΘΥΆΠ]ν, “ἡ γ85 ἃ {πη ἴο 

ὃ6 ἰδυρηΐ ΟΥ̓ παΐα γα]. Τῇο βυθβίαπεϊννο 15 ρΡΙασθα Ὀθίοσο πότερον ἴο 

τη ΚΘ ἰδ ΤΟΥ ΘΙ ρμαΐϊο. (ΟὈΙΏΡΆΤΘ ἰϊ., 7, 8.--οφύεται. “15 Τουχτηθᾶ 

ὈΥ παΐυτο."-- πρὸς τὰ δεινά. ““ΤῸ ΘΠΟΟΙΠΙΘΥ ἀδηρο 5." --ἔθεσι. “1π- 

ΒΕ {α1: 05,7 ἡ. 6.) ΠΑΙΟΠΔ] 5 68.---τόλμῃ. “Τη ἀδτίηρ.᾽"---πᾶσαν φύ- 

σιν μαθήσει, κι τ. Δ. “Τα ΘΥΘΤΥ͂ Παΐογο 15 ἱποτθαβθα υν ἢ τοσατὰ 

[0 σουταρθ ὈΥ ἰπδυγαοίίοη ἀηὰ ἐγαϊπίπησ." 'ΓΓῊΘ βαϊπο Βοητ τη πὶ οὐ- 
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, δυὑτ5 ἴη ἴϊ,, δ, 39..---ὠἀσπέδας καὶ δόρατα. "ΤῊΘ ΟΥΑΪΠΑΥΥ͂ πη οὗ ατο- 
εἴδη ἀτγπιΐηρ ἰβ πιδδηΐξ, δηὰ {Π|6 1,80 οἀδοπηοῃΐΔη8 ἃγΘ παπηθᾶ 85 ΤΌΤΠὶ 
πα ἴ6 ἐγασβὲ ἴγ}06 οὗ Οτθοίδη ὈΓΑΥΘΤΥ.---οὔτ᾽ ἂν... . ἐθέλοιεν ἄν. 
Ἡοϊπἀοπθατγες σοπ͵δοϊυτοὰ οὔτ᾽ αὖ. Βαϊ 1η6 ρατέίοὶθ ἄν 15 οἷἷθι τὸ- 
Ροαϊοὰ ἰπ [6 Βδῖηθ Ργοροβίοη, ΤΟΥ στθδίου οπηρ δβίβ. ΟΟΙΏρΆΓΟ ἱ., 

4, 14.---ὖνο πέλταις καὶ ἀκοντίοις. ““Ἐπαυϊρροὰ νυΣῖιἢ ὈΌΘΚΙΟΥΒ δηὰ αν». 

οἰΐπβ." ΤῈ υδυ8] ΤῊτγαοίαπ πιοᾶθ οὗ δυμηΐησ. Οὔβοσνθ μοστΘ 180 

ζοτοο οὗ ἐν. ὙΤῊῸ ᾿Ἰοαδίπρ ἰάθα 15 ἐππαὲ οὐ Ὀδίηρ ἴῃ, Ὀθίηρσ ἱποϊοβοὰ 
τυτὨΐη, αηὰ μοποο Βοΐηρ ἀγγαγθὰ ἰη.---τἐν τόξοις. ““Αὐτηρὰ νυ Ὀοννβ.᾽"» 
ΤῊΘ ον δηβ ΕΤΟ ΟΧροσὶ το οΥβ, {πΠ6 θονν Ὀοὶπα {Π6 ΙΓ παϊοηϑὶ 
ὑγοᾶροη. 

ἡ 3. 

επὶ τῶν ἄλλων πάντων. “Ἰῃ 81] ΟἸΠΟΥ ἰπβίδησοβ." ΤῈ ρτόροβι- 
τσ ἐπί 5. 18 ὑβοὰ ὙΠ ἃ ροηϊεῖνο ΔΠΟΥ σνουῦβ βρη γπσ “10 

υπδογβίδπδ, 566, Ἰυᾶρο, 8580, Βιονν," ἄς. (Καλπεν, ὁ 633, 1.).-τκαὶ 

ἐπιμελείᾳ πολὺ ἐπιδιδόντας. “πὰ πηρτουΐηρ το ὈΥ σΔΥΘΙΩΙ 
Ῥγασίῖσο."--τοὺς εὐφυεστέρους “ΤΏΘ τηοτα ἰαϊοπίοα.".---ἀξιόλογοι. 
τ ὙΥΟΤΌΥ οὗὁ τη ητίοη.᾽" 

44. 
σοφίαν καὶ σωφροσύνην. “Υ̓ ἰδάομῃ δηὰ ἰοτηροτγαποο." ΒΥ σοφίαν 

ἴα στο πηοᾶπίὶ {6 Κηον]θάρο οἵ νἱπῖαθ. [Ι͂Ὲἢ ἰγν., 6, 7, Βὸ ἀδσῆποβ ἴξ 

85 θοίηρς ἰἀδηίοα! τυ ἐπιστήμη. ΒΥ σωφροσύνη, ἀραΐη, 18 πιδαπὶ 
νἱπυσυβ οοπάσοι ἴπ σόποτα!. ΤΏῊΘ ὁπ6 οὗ ἴΠ05Β6 δἰνγαν 8 ΓΟΠΟΥΤΒ 
ἴπ6 οἴδοτ, ἀηὰ θοίι οὐρὰς τὸ 06 υπίτοὰ ἴπ 16 Βαπιὸ ἱπάϊ νυ]. Αο- 
σογάϊηρ 10 1π6 ορίηΐοη οἵ βοογαίοβ, ἱπογοίογο, πὸ Θὴ6 σᾶῃ 6 σοφός, 
{νας ἱπ, ἀοαυδίηίοα υνῖτἢ 81} ταῖς ἰ5 τίρης δηὰ σοοά, υννἱποὺϊ δοίην δὲ 
πο βαπιο {ἰπη6 σώφρων .---ἀλλὰ τὸν τὰ μὲν καλά, κι τ. Δ. “[Βυῖ ΒΘ 
ἡυάχοά πὲ το τοδὴ νὸ Κπονν τΠ6 το ΐηρΒ5 τδὶ ὑγότο ΒοδΌ Ὁ ἀπά 

κοοά, (ἀπά αἷκοὸ Κπανν ον} τὸ ργδσιίβο {πὶ (θο1}}}, ἀπά {π6 πιδὴ 

ψ 0 Κησνν 106 {ΐη χα τπᾶ1 ἡγοτγο ἀϊδρτπσοίυ!, (ἀπὰ α͵8δὸ Κπονν πον») 

ἴο κυαγά ἀραίηδι {πσπὶ, γᾶ ὈΟΓῚ υνῖδο ἀπά ἰοτηροταῖο." Ὑ6 πδνθ 
δὐοριοά μότγο, νυ Καμποτ, (06 σχρίαπηιίοη οὗ Τπηρο, 80 τοραγάβ 
{νο ματι οί ρ᾽ο5 γιγνώσκοντα δά εἰδότα ἃ5 Θδοῖι, ἰη οὔδοῖς, μἰδοοὰ ἐννίοο, 
δι ἴα, {π6 σχρτγοβδίου ἰῃ {π ἰοχί ἰκ {6 πη 85 τὸν τὰ μὲν καλά τε 
καὶ ἀγαθὰ γιγνώσκοντα καὶ γιγνώσκοντα χρῆσθαι αὐτοῖς, καὶ τὸν τὰ 
αἰσχρὰ εἰδότα καὶ εἰδότα εὐλαδεῖσθαι. "ΤΊιο τορΌϊαγ Τογπὶ οὐἨ σχρτγον- 
κου υυοῦνὰ μανὸ ὕσοη ἂν οἱ ονν : ἀλλὰ τὸ τὰ μὲν καλά τε καὶ ἀγαθὰ 
γιγνώσκειν καὶ χρῆσθαι αὑτοῖς, καὶ τὸ τὰ αἰσχρὰ εἰδέναι καὶ εὐλαδεῖ- 
σθαι σοφοῦ τε καὶ σώφρονος ἔκρινε. ΤΊο σχρ᾽ απαιίου μότοὸ φίνϑη ὙΠ] 
ἅπνὸ ἴπο ποοσβδίν οὐἨ ΠΩΥ αἰϊοταιίοπ οὐἉ {πὸ ἰσχί, ἂν ἐν Τα ἄσπο 
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ΒΥ͂ ΒΘ ΘΙΆΙ Θαϊίογ5.---οὐδέν γε μᾶλλον, κ. τ. Δ. ““ὙΠαΐ [ΠΟΥ ὙὙΘΙΘ πὸ 
ΤΏΟΥΘ 50 1πΠᾶη ὈΟΐῊ 1Π6 ἀηννγῖβα ἀπὰ ᾿πἰθιηροσαΐθ." Ὑθ μᾶνθ ρίνθπ 
ἀκρατεῖς, [Π τοαᾶϊηρ οὗ ΟΥ Μ55., ἰπ ρίαθθ οὔ [Π6 ΘΟΙΏΠΊΟ Τρ η, 

ἀμαθεῖς.----ἐκ τῶν ἐνδεχομένων. ““ἙΎΟΙΩ ΘΥΘΙΥ͂ {Πϊπρ ΡΟΒ51016,᾽" 2. ε, 

ἈΥ 81] ΡΟΞ51016 τη θ8ῃ8. 

ᾧ δ. 

ἔφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην, κι τ. Δ. ὙΠΟ {γαίῃ οὗἩ τϑαβοηΐησ οὗ ἴῃ 

ὙΠΟ]6 ῬΡαββαρθ 15 ἃ5 [ὉΠΟῪΒ: 90 50106 Πα ΘΥΘΙῪ ΟἾΠΘΙ ὙἰΓ6 15 τνὶβ- 

ἄοτῃ ; Ὀαΐ 811 Ἰυὲ δηᾶ νἰτίθουβ ΤΠ] 5. ΔΥῸ 4150 ΘΔ [1] πα ροοᾶ ; 

6 ἼΟ Κποννβ 811 {παΐ 15 Ὀθαυς Ὁ] ἀηα σοοᾶ (. 6., δαρίδπς, σοφός), 

Ὑ11] ΡΥΘίδυ ποίησ 6158 ἴο [ῃ658 ; Δη4 50 (οὕτω) ἴΠ6 ὙΥ]56 τηδη Ὑ}1}} ἀο 

8}1 {Παὖ 15 θΘδα 1] δηα ροοά.---οὔτε τοὺς μὴ ἐπισταμένους δύνασθαι 

πράττειν, κ- τ. 5. “ΝΟΥ ψου]ά ἴΠ6Υ ΏΟ Ὑγ616 πού δοαπαϊηΐθα ἢ 

{ΠΘῖὴ Ὀ6 4016 ἰο δῇξβοϊ {ῃθ πὴ, παΥ, σγουἹα δοίαδ!]ν σοΙΏΓηΪ ΘΥΤΟΥ ἱἴ 

1ΠΘΥ αἰϊοτηρί {πο τη.᾽ ΟΌβοσυϑ [πα΄ ἄν ΘΟμἐἸΠ65 105 ἴΌγοΘ {Πγοὰρὶ- 

οὐ [Π6 ἡ γΠ0]6 οἵἉ {Π|5 οἸαιι56.---δῆλον εἶναι ὅτι... .. σοφία ἐστί. ἘῸΥ 
ὅτι σοφία εἴη. ΟΙΏΡΆΓΙΘ 1.,1, 13.---δικαιοσύνη. 'ΤῊΘ ΠΑΠῚ65 ΟΥ̓ σ᾿ γέ 65 

πᾷ υἱοθβ ἅτ οἴϊεαῃ υβϑᾶ ψιμουΐ δη αὐίϊοΐθ. ΤῊ δτέϊο]θ γΒ]Οἢ ᾿πη- 

τηθαϊδίθ!υ ΨΌ]]ονν5 15 δα θα οἡ δοοουηΐ οὗ {πΠ6 δαἀ]θοίϊνο ἄλλη. [Τὸ 15 

ογμϊ ἃ ἴῃ οπ6 Ῥατὶβ Μ5. 

ὁ 0. 

μανίαν γε μήν. ΟὈΟΙΏΡΑΆΓΙΘ 1., 4, ὅ.---τὴν ἀνεπιστημοσύνην. “16- 
ΠΟΙΆΠΟΘ ἴῃ {Π6 αὐβίγαοί." ---καὶ μὴ ἃ οἷδε, κ. τ. Δ. “ΤῸ ἱπηαρὶπθ 88 

γ7611 85 δοίιδ!]ν ὈΘ] θυ {μπαῦ οπ6 Κπονῦβ, ποῦ γμαΐ μ6 Κπουῖβ, (θὰ 

ψγμαῦ Π6 ΤΘΔ]]Υ ἀο65 ποΐ Κπονν)," ἄο. ὙΠ θη ἃ πρίν 185 ργθῆχϑα 

ἴο Δῃ ΔΙ 1016 ΟΥ ἃ το]αΐϊνθ, ἃ ΘΟΠ] ΠΟ Οἢ ΟΥ ΡῬΥΘΡΟΒ(ἴοπ, 1ξ ΤηΔΥ ποΐ 

θ6 βθραζαΐθα {ῃϑυθίτουη, ΤῸΥ 1Ὁ 15 αἰϊδοηθα ἴο 10 ΤῸ 1ῃ 6 ῬΌΓΡΟΒΒ οὗ 

τη κίηρ ΟΥ Βιιρραοβίϊηρσ ἃῃ Δη  Π6 0108] οἰδιβ8 [0 Ὀ6 ΒΡΡΙΘα ἴπ 1Π6 

τηϊηᾷ ; {π15, [Π6 [11] ΘΧρυθββίομ ΠΘΥΘ νου] Ὀ6, μὴ ἃ οἷδεν, ἀλλ᾽ ἃ μὴ 

οἶδεν. “Νοῖ γα ἢ6 Κπονγβ, θὰΐ μαΐῦ μ6 ἀοοθ5 ποῖ Κηονν,᾽) ἐ. ε., 

ΒΙΓΩΡΙΥ, ““Ὑγμαΐ 6 ἀο65 ποῖ τϑΆ ΠΥ Κηονν.᾽"--τοὺς μέντοι πολλούς, κ. 

τ. Δ. “ΏΗπφ8 καϊὰά {ῃαΐύ 1π6 τηυἹααθ ἱπαθθᾶ ἄο ποῖ βὰὺ ἱἐμαΐ ἴΠ056 

ΔΓΘ ΙηδΔ ὙΠΟ ΘΥΤ ἴῃ {Π056 τηδίίουβ οὗ ϑνΒ]ΟῚ {Π|6 ΤΩΔΗΥ͂ 816 ἱσπογδηΐ, 

θυΐ 608]1,᾿ ζζο.---΄ῶἀν οἱ πολλοὶ γιγνώσκουσι. 'ΓᾺΘ αἰἰγδοίίοῃ οὗἉ {Π6 ΤΕ]- 

αἴϊνο 15 ΠούΘ οὐηρσ ἴο {Π|6 οἵη ϊββίοη οἵ {πη6 ἀθιποηβίγαι ιν Ρσο που. 

ἡ. - 

μέγας οὕτως οἴηται εἶναι. “ΤΉΪΩΙΚ Εἰ 56] [το Ὀ6 50 1811. Οὔδοτνθ 

[π6 οοπδίτχιοίοη οὐ 1π6 ποτηϊπαῖνο νυ ἢ 1Πη6 ἱπῆηϊῖνο ; πᾷ, Τηοτθ- 

ΟΥ̓ΡΥ, 186 Θιηρμαίϊο ροβίτἰοη οἵ οὕτως, ΠΠΓΘΥΔΊΪΥ, 618} ἐο ΒΟ. ἃ ἄθρστθθ.᾽" 
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- τοῦ τείχους. “ΟΥ̓ οἰτγ-νν 8} "--παΐρεσθαι. “Τὸ 1 ὑρ.".--ἢ ἄλλῳ 

τῷ ἐπιτίθεσθαι, κ. τ. 2. “ΟΥ 10 ὑυπάοτγίακθ ΔηΥ͂ Οἴου οἵ ἴῃ 6 {πη σβ 

τηδηΐεβέ ἴο 81} {πὲ (ΠΟῪ ἀγΘ ἱγηροββίθ] 6," ἱ. ε., οὗ 16 {πΐηρβ {αὶ 
8ΓΘ ΤῊΞΠΙΓΟΒΕΥ ἱπηροβϑίθ]θ 'π ("6 ΘΥ65 οὗ 811. 1 ΈΘ ΑΙ, “ ἴο αἰΐδοκ 
ΔΠΥ͂ ΟἰποΓ," ἄσ. Οὔβογνθ {πδὲ τῷ ἰβ Αἰ [ὉΓ τινί.---μεγάλην πα- 
ράνοιαν. “Α ᾳστοαῖϊ δροτγαίίοη οὐ ἰηι6]}16ο.᾽" 

ὁ 8. 

ὅ τι εἴη. ““ὙὙΥ8δι Κἰπὰ οἵ ἃ (δΐηρ ἴδ ταῖρι 6." ὙῪΠῸ τοϊδεϊνο ῥτο- 
ποῦπ ἴβΒ μυΐ ἴπ (6 ΠΟυΪΟΥ ΠΟΘ ἰΐ ΤΟΙΟῚΒ 10 ἃ (πΐησ ΠΘΠΟΓΑΙΪΥ, 

ὙΡ ΒΟΥ ΒΟΥ τη 5 ΟΌ  π6 ΟΥ (δπιϊπῖπθ. ΤῊΘ Θχργοββίοη ὅ τι εἴη 8 ΤΟΘΌΪΔΓ, 

{ἶκὸ 186 1,δεΐπ “ φμίὰ δἰ: ἰηνίἀϊα,᾽ νυ μΐοἢ τ ῖουβ ἴο 1ῃ6 ἀδιοστηϊπαίίοη 
οἵ {ππ6 οἷα55 οἵ οὔ͵οςίβ ἴο νυ πο δὴν τὨΐηρσ ὈΘΙΟΏ ΡΒ; ὙΠ ΘΓΘΔΒ, οἡ [ἢ 

ΘΟΠΙΤΕΓΥ, ἴῃ ὅςτις εἴη, “ φμαίία Βὶϊ ἰηντ δ," 1Π16 01855 15 οοπβί δυο ἃ8 

ἀδιοιτηίποα, ἀπὰ (6 ᾳυσδιίομ ΟἿΪΥ 8 Ραΐ, νμδὲ ΟΥΠΟΥ φυδ! 65 θ6- 
δἰἀθβ 186 (πΐηρσ 48. Οοιηρᾶτο δαξίλία, ὁ 439θ. Καλπετ, ᾧ 820,1, 

«7εἰγ. --οῦτε μέντοι. Οὔδοτνο {πδὲ μέντοι 15 ΙΘΤΘ Θαυϊνδ]οηΐ ἰο δέ, ἀπὰ 
σοιίραγο ἴἱ., 3, δ; ἱν., 4, 7.---τὴν γιγνομένην. “ΤΠδὶ τ Β ΟΝ ἃ .Ϊ8Β65.᾽" 

-“ μόνους φθονεῖν. ““ΤΏαϊ {Π056 ΔΙΊ0η6 [6]1 Θηνν."" ---ϑαυμαζόντων ..... 

εἰ. Οοτωραᾶτοὶ., 1, 13.---φιλῶν τινα. “δυίηρ ἃ {πθηαϊν Το] ησ ἴο- 
ΓΓὰ ΔΠΥῪ ΡΟΊΒΟΏ.᾽" --οὗτως ἔχουσιν. “ΑΥΤΘ 80 αἀἰβροβοὰ ἰπ (δοϊίησ."" 
-- κακὸς μὲν πράττοντας. Οὐοιηρᾶτο ὶ., 0, 8.---εὐτυχούντων. Οδηϊεῖνο 

δοβοϊυϊο.---τοῦτο δὲ φρονίμῳ μὲν ἀνδρί, κι τ. Δ. ““Τρμιδι {π|8, ΠΟΥΥΘΎΘΤΙ, 

οουά ποὲ δρρϑη ἰὸ 8 υνῖβο τηδῃ,᾽" ἑ, ε., {δὲ (18. ΤΓρο] ης σουἹὰ ποῖ 

ἀτίδο ἵπ 6 Ὀγοδβὲ οὐ 1}}6 υνῖβο τηδῃ. 

49. 
σχολήν. “Ἰἀ]6η658." --τί εἴη. ἘρΥ ὅ τι εἴη. ΟὈΙΏΠρΡΑΙΟ ποί68 οἢ 

Ργονίουβ βοοίίοῃ.--ποιοῦντας μέν τι ὅλως ἅπαντας, κι τ. Δ. “Ἐ6 Βαίά 

παι "'»ο Τουπὰ 8}} τῶση, ὕυροη 186 νυ μοῖο, ἀοίηρ βοπιοιμίηρ, γαῖ 51} 186 
πιοδί οἵἉ {ποτὰ ἰά]6."".--ποιεῖν τι. “ Αἰιοιηρίοά ἴο ἀο βοπηοιίπρ.".-- 

σχολάζειν. “Ὄ οτα ἴῃ τοδ! εν ἰἀ16.".--ἰέναι πράξοντας. “Τὸ δὸ ἀηὰ 

ἀο.".--ἀπὸ μέντοι τῶν βελτιόνων, κι τι Δ. ““Τμδὶ πὸ ὁπη6, ΒΟΊΨΟΥΟΥ, 

μαὰ Ἰοίκυγο ἴ0 ρᾶδ5 ἴγοπὶ {86 {ΐηρα {πᾶπὶ ὑγόσο ὈαίίοΥ (ὁ τπο86 {πὲ 
ΨΟτΟ ΌΓΒΟ," ἰ, ε., (9 Ἰοᾶνο ἃ ροοά οσουροιίοη ΤὉΓ ἃ ὕὑδὰ ὁπθ. ΤῊΘ 
γεῖὺ σχολάζειν ἰα οὔσῃ σοηπίγυοά ἢ ἃ δἰ προ ἰηδηίεῖνο..--- τοῦτον, 

ἀσχολίας αὑτῷ οὔσης, κι τ. Δ. “Ηὸ πΒαϊά {{ππι {π|8 ὁη6 στοὰν δοιοά 
δού!ν ἰῃ το ΐα, υοοδυδο μὸ μδὰ πὸ Ἰοίβυτο," ἑ, ε., ἐμαὶ μι, ἔοτο θοΐης 
οιηρίογτησηὶ (ογ Πίπι, ἄο, 

410,1. 
βασιλεῖς Οοτηρατο ἰἱ,, 3, 14...--ὑπὸ τῶν τυχόντων. “ΒΥ τἈ0ὸ σοπι- 

Ὡϑπ Ῥοορίδ."" Οομηρᾶτο ἱ.. 1 14.---τοὺς κλήρῳ λαχόντας, “ ΤδοῦΘ 
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Θμόβθῃ ὈΥῪ οἱ." --ὁπότε..... ὁμολογήσειε. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ ἱ]., 2, 587.---ἐπε- 

δείκνυεν ἔν τε νηΐ, κι τ. Δ. “δ υδβρᾷ ἴο Βῃον {παΐ, ἴῃ ἃ 5810, 1116 

ΟἿΘ ὙΠῸ υπαουβίοοα τίου ὑγὰ8 1Π6 δοίι8] Θοτητ Δ 61." ΒΘΙΒΚΘ 

νου ]α δαὰ κυδερνᾶν, Ὀὰὺ του ΠΘΟΘΒΒΙΙΥ, ΤΟΥ ὁ ἐπιστάμενος 15 ἴτ6- 

4ΙΘΠΙΠΥ, 85 ΠΘΥΘ, 1564 ΔΌΒΟΙΟΓΕΙΥ.---οἷς ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμε- 

νον. ““ὙὍΠ0 ΠΑΥ͂Θ ΔΠΥ͂ ΟΠἿΘΘ ΤΘαυΪτησ οαΤ6.᾽᾽ ---αν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται, 
κι τ. Δ. “1 ΤΈΠ6Υ {Π1ΠῈ ὑπαὶ ΠΟΥ τὸ δοαυαϊηϊθα Ὑνττἢ 1ξ, ἔα 6 σᾶτο 

Οὗ [Ὁ {ΠΘΙΏΊΒΘΙγ 65 ; θυ 1 Π6Ὺ ἀο ποΐ {πἰπκ ἐπαΐ ΤΠ6Ὺ πἀπάογβίδπα ἵΐ,᾽ 

ἄο.---ἶῆἰἐν δὲ ταλασίᾳ. “1πΠ ὍΧΟΟΙΪ Βρ᾿ πηΐησ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΓ.᾽ 

δ 12, 19. 

μὴ πείθεσθαι τοῖς ὀρθῶς λέγουσι. ““Νιοῖ ἴο γἱ61ἃ οὈΘάϊΘη66 ἴο ὑρ- 

τὶσηΐ Δαν βουβ. "---καὶ πῶς ἄν, ἔφη, κι τ. Δ. “Απάᾶ ον 15 1 ρΡο8- 

51016 {πα΄ ἢΘ 5ῃο1α ποῖ ΟὈΘΥ͂, ΘΒΡΘΟΙΪΔΙΠΥ͂ Βίπο 6 {Π6ΥΘ 15 ἃ ΒΘ ΡΟ ΠΑ ἐν 

᾿πηρο πάϊηρ ᾿ἴ ΟΠη6 ΟΌΘΥ ποΐ,᾽" ἄς. Καξ ᾿ΠΡ]165 ΤΟΠΑ͂ΘΥ δ {π6 θερίη- 

πίησ οὗ ἃ 4ιθβίϊοη, 1π ὙγΒ]Οἢ {Π6 ἸΠΑΌΪΓΘΥ [8 Κ65 ὰἃρ αὶ μΠα5 θθ6π 

Βαϊά, ἀπα [ΥΠ5 ἴδ ἱπίο δὴ αγριπιοπίέιμηι αὦ αὐδιγάινηι. ΟΟΤΏΡΑΥΘ 111.» 

13,6; ἰν., 4, 10.--τὸν εὖ φρονοῦντα. ““Α Ῥγαυᾶθηΐ τηοηϊοΥ.".---τὸν δὲ 

ἀποκτείνοντα. κι τ. Δ. ““ὙΥΒαΐ, Βαϊ Π6, ἀο γοὰ {πῖηῖκ ἐμαΐ {η6 τηδῃ 

ὙΠῸ 514Υ5 ἴΠ6 Ὀαβί οὗ 15 811165, ἄο. Ἐγτηθβί, Ὀιπάοτέ, ἀπ Βοτῖ- 

ΠΟΙΊΔΠΗ Τοαά ἀποκτείναντα [τΟΤὴ Θ΄ ΛΟὈδΘῈ5 Δ Πἃ Οη6 Ῥατὶβ ΜΞ, ΒΘΔῸΡΡΘ 

ΘΧΡΙαἰΠ5 {Π15 δουϊβέ ἃ5 ΤΩΡΙΥΠ Δἢ ὈΠΒΠΘΟΘΕΒΙαΙ αἰζοτηρί ; θὰΐ Καἢ- 

ΠΟΥ 8η4 .61Γ το͵]θοῦ {Π15 β᾽ σπὶοδίϊοῃ οὗ [Π6 ἔθβηβθ. (Καλπετ, ὁ 403, 

Οὐ. 7161.) ΝΥ παν δδορίβϑάα, {πῃ θυ Όσο, [Π6 οτΠΑΥῪ τοδαΐησ, ΠᾶΙη6- 

Ιγ, 1ῃ6 ργθβϑῃῦ Ῥδυθοῖρ]θ, ἃ5. ᾿ηρΙ γἱηρσ ἃ ΓΓΘΑΌΊΘΠΟΥ οὗ δοίΐοῃ, “"ἢΘ 

ὙΠΟ 514Υ5,᾽ ““ὙἘῈΟ 15 ἴῃ 1η6 ΠδὈϊΐ οἵἉ βαγίηρ.,". --ἤὮ, ὡς ἔτυχε, ζημιοῦ- 

σθαι. “ΟΥ 15 Ραπίβῃρα Πἰσ]ν.᾽» ΤΗΓΘΙΆΙΠΥ, ““ 15 ΡῈ ΠΙΒΗΘα 85 1 ΠΔΡ- 

ΡΘΠ5,᾽)" ὁ. 6.) ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΔΙΠΑΤΥ ὙΓΔΥ͂. ---οὕτω. “ΒΥ 500} οσοπάποΐξ "ἢ 

ῊΪΒ5 ΤΟΙΌΓ5 ἴο ταῦτα ποιοῦντα. 

ὁ 14. 

ἐπιτήδευμα. «“ΟὈ] οὐ οἴδίυαγ." --εὐπραξίαν. ““Ὑ σαοὰ5 σοπᾶποί.᾽ 

--πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον, κ. τ. Δ. “1, ΤῸΓ ΤΥ Ρατί, 5αϊἃ ἢ6, {Π1πκ 

[Οὐίαπθ δπᾶ δοίΐοη δ οσθί μου Ορροβϑαᾶ ἴο 9Π6 Δ ΠΟΙ ΠΟΥ," ἡ. 6., ἀἸατηθί- 

ΤΙ ΟΔΠΥ ορροβὶίθ. ϑοοσαΐθβ ΠΟῪ Ῥγοσθθαβ ἴο βϑὲ ΗΪβ ἱπαυϊγου τὶρῃξ. 

ΕῸΓ ΊΘη ϑοογαῖθβ ἀπβυνουθα εὐπραξίαν, [6 ΟἸΠΘΥ τοΟΙς {15 θυ μὴ ἴῃ 

1158 ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΤΥ͂ 56η56 ΟΥ̓ ““ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ,᾽)) ΟΥ̓“ ΒΌΘΘΟΒΒ ἴῃ 1Π{8,᾽ ἃπᾶ ἱπη- 

τπουϊαΐοὶν ἀϑκθᾶ πἰμπὰ ὙΥΠΘΙΠΟΥ “ σοοᾶ ΤΟΥ η6,᾽) ΟΥ̓δοοϊἀδηΐδὶ ΡγῸ5- 

ΡΟΥΥ, νγὰβ ἂπ οὈ͵θοῖ οἵ βίαν. ΤῊΘ ΡΒΠ]ΟΒΟΡΉΘΥ ΠΟῪ Ῥτοσθϑαβ ἴο 

ΙαΥ ἄονγῃ οἰ θαυ [116 ἀἰβιϊηοιίοη ὈΘύνγθθη 1Π|6 ὑνγὸ ἔθ ΠΊΒ.----τὸ μὲν γὰρ 

μὴ ζητοῦντα, κι τ. Δ. “ῬῸΥ ΤΠ {Ππᾶ0 ἃ ῬΘΥΒΟΠ᾽Β τη Θ ΠΡ’ ΘΆΒΌΔ]Ν 

ὙΠ ἢ ΔΠΥ ΟΠ6 οἵ [Π6 {πη 98 {πᾶΐ ἀγὸ ποοῦθά, νυ θυ βϑθιεησ ξῸγ {6 
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Βδιηδ, ἰ5 σοοὰ (Ὀτίαπθ ; τνμ 16, ὁπ 18:6 ΟΥΠΘΥ μδπά, 1 σομβίἀθυ Ομ θ᾽ 5 
βυσοοράϊηρ ΠΟΥ μαυΐηρσ ἰδαγηθὰ πὰ ργδοι θὰ ΔηΥ πίη, ἰο θ6 φοοὰ 
οοπάποϊς ; ἀπὲ ΠΟῪ τγὴο αἷπὶ δὲ (5 ΔΡΡΘΆΓ ἴο π16 ἴο ἀο νγ8}}.᾽ 

ᾧ 1ὅ. 

τοὺς τὰ γεωργικὰ εὖ πράττοντας. “ἌΥΏΟ, (υπἀοτβίδηάϊηρσ {Π612), 
Ργδοιίσθ τἱρθτνγ 106 τὨΐηρβ ἀρρουίαϊηίης 10 στ συ] ίυγ6.""--τὸν δὲ 

μηδὲν εὖ πράττοντα, κι τ. Δ. “ὙὙΆΠ16, οα τπ6 οἴμοῪ πη, 6 βαϊά εἰπδὲ 

18:6 πδὴ 0 ἀϊά ποιπΐηρ ΖΘΔΙΟΌΒΙΥ (ἀπὰ ὑπάογβίδπαϊησ!ν) νγὰ5 

ΒΟΙΈΠΟΥ δεῖ} ΓῸΓ 8ηΥ {πΐησ, ΠΟΥ Ἰονϑὰ οἵ [6 χοάβ.᾽" Τῇθ βιυάθηϊ 

ὙΨ1 ποῖ [1] ἴο Ρογοοῖνο 16 τηοᾶθ ἴῃ υυΐο ἢ Βοογαῖθβ ΡΙαΥ 5 ὍρΡοΩ 6 

τηθδηΐηρ οἵ εὖ πράττειν. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ Χ. 

411. 
ἀλλὰ μὴν καί, κι τ. Δ. “Βυξ θοβίἀθβ {Π|8, ἱπάθοά, ἱ{ 6 δὲ ΔηΥ͂ 

τἰπιο δηίοτοὰ ἱπῖο σοηνογβδίίοη ὙΠ ΔΩΥ͂ ΟΠ6 οὗ {056 γἢ0 ὝΤΟΙΤΘ 80- 

ᾳυαίϊπιοα υνίεν {6 ἀτίβ,᾽" ἰ. ἐ., ὙΠ ΔΩ ἀτιβὲ. Οὔβοῦνο ἤθσο {0 

ΡΟσουαΥ ἴοτοῦ οὐ ἔχω, “10 Πποϊά 8Δὴγ {πΐηρσ 88 οὔθ᾽ Β οὐνῃ,᾽" “10 Ὁ0 
ῬΡοπββοβϑοὰ οἵ οὐ (απ 8. υν τ ἃ τὨΐηρ,."--ἐργασίας ἕνεκα. “ἘὸΥ 186 

βακο οἵ ψαίη."".--καὶ τούτοις. “Τὸ {Π686 8150." ΤῊΪβ ρ᾽δοπδϑιίο καί 
5 δὐάοά ατὸ ἴῃ σοηβοαυδηοο οἵ ἀλλὰ μὴν καί αὔονο.---εἰςελθὼν μέν. 

ὙΩΟ μαπίοϊθ μέν ΤΟΙΟΓΒ ἴο δέ ἰῃ ὁ θ.---Παοῤῥάσιον. Ῥατγτμδβίυβ ννὰϑ 
οδδ οἵ {πὸ ποδὶ οοἰοδγηαιοά οὐ {06 Οτθοῖκ ρμαϊηΐοτβ, δηὰ ἃ παιίνο οὔ 
Ἐρθοδυθ. Ηὸ ῥγδοιίσοά 18 ἀτί, μονγόνοσ, μον δὲ Αἰθθηβ, Ηἰδ. 
Ροσυ τ ποτὶ: σοηδίδιοά, δοσογάϊηρς ἰο ῬΙΪΩΥ, ἴῃ ΔοσύγΟΥ οἵ ἀγαννίην, 

τοῦ οὐὁἨ ρτγοροτίίοη, δπὰ ροόυοῦ οἵ σχργοβδίοη. Τυδρίηρ ἔγοπὶ ἴδ Ὸ 

ἴσπογ οὐ {πὸ ὑγοϑοπὶ σοπυογβδιίοη, μο ΔΡΡΟΩΓΒ 0 πᾶνο ὕθοη 4υΐ ἃ 
γουπρ τοδη ὑυμοῃ ἰξ ἰοοκΚ ρμίδοο, Ἦο ἀϊά ποῖ, ἰπ ἴβοΐ, διἰαίη (0 νἷ5 

μΐψίνοσι σοἰουσί Ὑ ἀπε|}]} αοσγ {πὸ ἀσι οὐὁἩ βοσγαί68.---γραφική ἐστιν ἡ 

εἰκασία τῶν ὁρωμένων ; “ἴ5 ρμαϊητίην τ6 τορτγοβοηίδιίοη οἵ υἱδίν] ὁ 

οὐὐοσία "" Οὔὐδόγνο {ππὶ τὸ ῥγοάίσαϊο δ μότο 150 ἀπτίοϊο, 0 
{νὸ πυδ οοί ἐν υίθοῦϊ ᾿. ΤῊΟ δυδίοοσι δίαπάβ {05 85 ἃ ρσοπογα! π0- 

τίου, νυν {πὸ ργούίοαίο νιν τὸ ἀττίοο ὄχργοδδοϑ βοιμοι εἶς ἀσῆ 

ἴα, ὙΜοτο ἐκ πὸ ποού, ἐποτοίοτγο, οὐοῦυν τού ης, νυν τ βόπιο οὐΐίοτα 

ἡ γραφική ἐστιν εἰκασία. -- γοῦν. “Αἱ δαδί, πουγονογ." -τόιὰ τῶν χρὼ 
μάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσθε. “ ἸἈορτοβουείηρ ΌὉῪ πισδη5 οἵ γοὰ 

εοίογα, γοῦ οἰκο ον ἐπηίατο." Οὗβότνο {δ ἴοτοῦ οἵ ἐκ ἰῃ οοπιροδίθος 

4 2, 3. 
ἀῤομοιοῦντες. “1 ἀσρίοιίρ," ἐ, ε.. Ἀθοπ γοῦ ἐσρίοί. --ἐνὲ ἀνθρώ 
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“ὙΠ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 τηΔη.᾽---ὅλα τὰ σωματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι. “Ὑοαὰ 

ΤπᾶΚ6 γου ὈοάϊΘ5 ἴο ἈΡΡΘΆΥ ὈΘΔ. ΓᾺ] ἴῃ 8}1} ΤΠ6ῚΓ ρατίβ.᾽" (ΟΟΙΏΡΑΙΘ 

1Π6 Θχρ]απαίϊοη οἵ ΚΟΠΠΘΥ: “ Ογροτα ἐπ οπιπῖδιι5 βιιῖδ ρατίϊδιι5.᾽"--α 
ποιοῦμεν γάρ, ἔφη, οὕτως. “(οι ἅτ6 τῇρῇἴ), ΤΟΥ νγ8 ἄο 50, τϑρ] θᾶ 
μ6.᾽ Οὔβϑιγθ 1[Π6 β]]ρίϊοαὶ θιηρὶουτηθηΐ οἵ γάρ.---τὸ πιθανώτατόν 

τε καὶ ἥδιστον... .. τῆς ψυχῆς ἦθος. ““ἼΠαΐ οΟΠδΥΔΟΐοΥ οὗἉ 5Βοὺ] νυ] οἢ 

ἷβ τηοϑύ ΡϑυβδβινΘ ἃ5 Ὑ76}} ἃ5 ρ᾽θαβίηρ." ---πῶς γάρ. ““(ΟδΥίδ!η]Υ 

(οἴ), ΤΥ Βονν." --- μήτε ὧν σὺ εἶπας, κ- τ. Δ. “ΝΟΥ ΔΠΥ͂ 0Π6 οὗ [Π6 

ΟΠαΥοίου βίϊοβ νυ ἢ γοὰ 7υ5ῖ τηθηἰοπϑα." ΤῊΘ Δ᾽] υβίοπ 15 ἴο τὰ 

τοῖλα, ὑψηλά, ὅτο., τηθΠ]ΟΠ64 ἴῃ ὁ 1. ΟΌὈΒΘΙΥΘ {παΐ ὧν 15 ΒΥ αἰέγδο- 

ΟΠ [ῸΥ ἅ. ' 

94. 
"ἄρ᾽ οὖν, ἔφη, γίγνεται, κ- τ. Δ. “415 ποί ἴμφη, πα πε, γοίῃ {Π6 

Ιοοκκίπρ' ἰῃ ἃ {16 Π]Ὺ ἀπᾶ ἴῃ ἃ Ποβί!]6 ΤηΔΠΠΘΥ δὲ οουίαϊη ἢ ΒΟΠΒ 80- 

Οὐβίοτη θα ἴο 8756 ἴπ ἃ τπδὴ 1) 1. 6., 15 1 ποῦ Βοῃηθ  ΠΠη65 βέϑδη {ῃδΐ ἃ 

ΤΩΔΠ ἸΟΟΚΒ ΟΠ ΟἴΠΘΥΒ ὙΠ ἃ {ΓΙΘΠΑΙΥ͂ ΟΥ ἃ ΠΟΒ[116 ΙοοΚ 1--- τοῦτό γε. 

ΤΠ ἴῃ βοῖπθ Μ58., ἴῃ ΡΙαθα οὔ 18 δοπημιοη τοδαΐηρ τό γε.---καὶ 

μάλα. ““Ὁπάουθίθαϊγ.᾽". --ἐπὲὶ τοῖς ἀγαθοῖς. ““ Αἴ 1ῃ6 Ῥγοβρουῖν.᾽"- 

ὁμοίως ἔχειν τὰ πρόζτωπα. ““ΤῸ ὙΘΑΥ {Π6 ΒΔΙη6 Θχργθββίοη οὗ σοὰη- 

ΓΘ Π8ΠΟ0ο." ΜΟΙΘ ᾿ΙΓΘΤΑΠΥ, “ἴο παν {ΠΟΤ ΘΟ ΠίΘ ΠΆΠΟ6Β ἴῃ 16 5ᾶτη6 

ννΑΥ." ΤΠ ρΡοβί(οη οὗ ὁμοίως ὮΘΤΘ 15 Ἰηϊθηαθα ἴο Το ΠΟΥ ἰΐ 6η- 

Ρῃαΐῖίθο. ὙΤΠη6 ΑὙθθΚΒ, ἰπ ΟΥ̓ΘΥ ἴο 68]1] αἰζθηίίοη ἴο ἃ ὑγοσᾶ ὙΆΘΥΘΟἢ 

8 ΘΙΠΡΠ 515 15 ἴο Ὀ6 Ἰαἰᾷ, βοιηθίϊμηθβ. Ρ]δοο ἴΐ, ἃ5 ἴῃ 1η6 ργϑβϑηΐ ἰῃ- 

Βίδπορ, ἱπητηθαϊαίο!]ν ὈΘΙΌΤΘ ΒΟΙΊΘ ὑγοσὰ ΟΥ̓ γγΟσ5. ΟΠ ὙγΒΙΟΝ ΠΟ ξίσγοεϑ 

ι5 ἴο Ὀ6 ΙαΪά. (Καλπεῦ, ὁ 904, ὅ, .7ε1.) 

ὁ Ὁ. 

ἀλλὰ μὴν καί. ΟὈΟΙΏΡΆΤΙΘ ὁ 1.---τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἐλευθέριον 

“Βοίῃ ννῆαΐ 15 Θχδα!ίθα δπὰ 1106 7Ὰ],᾽" ἐ. 6., οἰθναίίοη πᾶ 1 σα ἐν οἵ 

ΒΡ ΓΙϊ.---ἰκαὶ τὸ σωφρονητικόν τε καὶ φρόνιμον. ““ἈΑπᾷᾶ οί ψγ»ηαΐ 18᾽ 

(Θπηρογαΐθ ἀπ ργαᾶθηϊ," ἐ. 6.) ἐθιηρθίαποθ ἀηᾶ ργαᾶθποθ οὗ οπᾶτδο- 

[6Υ.----καὶ διὰ τοῦ προςώπου, κ. τ. Δ. ““ῬΙΒΡΙΑΥ͂ {ΠΘΙΠΊΒΘΙΥ 65 ΟἸΘΑΤΙΥ͂ ἘΥ͂ 

θοΐἢ 1Πη6 σοππίθπαποθ δηᾶ 16 σϑβίμσοβ οὐ πη η ὈΟΐἢ βίαπαϊῃρσ πᾷ ἱπ. 

τηοίοη." ὙΠ διαφαίνει ΒΌΡΡΙΥ ἑαυτά, ἀπ! ΟΌΒΘΥΥΘ [Π6 ΘΙ ρΡ] ουτηθηξ᾿ 

Π6ΤΘ οΟὔΤΠ6 δοίϊνθ νυ τ 16 το χῖνθ ΡΥΓΟΠΟΊΠ, ἃ5 ΤΠΟΤΘ ΘΠ ρΡΒαΐϊο ἐπ ἢ 

1Πη6 τηϊἀ 16 νου] ἤανθ θ6θῃ. --- πότερον οὖν, ἔφη, νομίζεις, κι τ. 

“ὙΠ ΡΊΠΟΥ {Π6η, Βαϊά ἢ6, 40 γοῖ ΒΌΡΡΟΒΘ {Ππᾶΐ Τηθη ἸΟΟΙς νυ] ΤΟΤΟ 

ΡΙθαβατσθ ΡΟΠ ({Ππ056 Ραϊηϊτη 5) ὈΥ ὙΠΟ Γαἰγ, ἀπ νἱσίαουβ, δπὰ 

᾿ἸοΥΘ4Ὁ]6 ἀἰβροβιοη8 ἈΡΡΘΑΥ 10 1Π6 νἱθνν, ΟΥ̓ {Π056 ὈγῪ νυν Βΐοι,᾽" ἄτα. 

ΜΟΙ ΠΟΙ δΥ {πη} 1Παΐ Θοογαῖοβ ἀθβίγοα τὸ ρουύβαδᾶθ Ῥδυυμαβίιβ ἴὸ 

ἐπι ϊαΐθ {η6 {αἷγ ἀηᾷ σοοᾶ Τα Υ {Πᾶπ {Π6 νἱοϊοαβ πᾷ μαΐθία!, 
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46. 

“αὐ, ΤῊ6 δροάοβίβ ἴο εἰςελθὼν μέν ἰπ ὁ 1.---Κλείτωνα. ΚΥΏΟ 

τοΐβ ΟἸἶτο νεαβ 5 ποῖ Κπουύγη. ΟὈΟΓΔΥ͂ νου] τοδὰ Κλέωνα, ἔτοτῃ ΡΙΪΠΥ͂, 

Ἡ. Ν., χχχίν., 9, 37. ὙὍΤμηὸ ΟἸδθοη οὔ βοὴ ΡΙΪΠΥ͂ 5ρθδκβ νγὰ8 ἃ 

βουϊρίοτ οἵ ϑ5ίογου, ἀπὰ δχοο θὰ ἱπ ρογίγαϊ: βίδίῃ 8. --- ἀλλοίους. 
“«βιβίθοβ οὗἩ νδυίουβ ΤΌΊτη8,᾽" ἑ. ἐ., ἰῃ ὙΔΓΪΟῸΒ ρΡοβίξουβ. ΞΌΡΡΙΥ ἀν 
ὁριάντας. ΝΘ ᾶνθ ρἰδοθὰ ἃ δοιηπηᾶ [ΟῚ ποιεῖς, ὙΥὨΐο ἢ τη Κ65 ἃ 

πϑαΐευ ἀγγαπροιηθπὶ (Π8η 1Π|6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ οη6. ΕῸΓ ἀλλοίους ΟΥΟΙΙ σοῖς 
23 θοῖυτοβ λαΐνους, Ηοϊπθοτί καλλίους ἢ οἱ ἄλλοι, ἀπὰ Πἰηάοτῖ καλοὶ 

οὔς.--μάλιστα ψυχαγωγεῖ διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, κ. τ. Δ 

“Μοβὶ οἵ 8]}} ἰοδὰβ οἀρίΐνο, ὈῪ 16 Βίρῃς οἵ ᾿ξ, 1η6 τηϊπάβ οὗ πηδῃ, 
πδιποῖν, ἴπ 6 Ἰοοκ οἵ 11{6.᾽ 1 ΛΟ γαν, “ἀπδὲ [Ὁ (1η6 δαί 6) ἄρρθᾶτβ 
δηϊπηδιοά.᾽" 

4 Ἵ. 

ἀπορῶν. ““Βεῖηρ αἱ ἃ 1058.".--ἂρ' ἔφη. ΟὈΙΏΡΔΓΘΟ ἰἰϊ., 2, 1.-τ-οτοῖς 

τῶν ζώντων, κι τ. Δ. “ΒΥ δδβί πη] διϊηρ ὙΟΌΣ ὑγουκ 0 186 ΤΌτη5 οὗ 

ἱνίηρ ογϑαίωγεβ,᾽" ἑἱ. ε., ὈΥ̓ πιου!άϊησ ἀηὰ ΓΑΒ οπί Ως ὙΟῸΓ ὑγοτκ 8ο- 

δοτγάϊηρ ἴο 18:6 ραίϊίοτη νυ ΐσῖν {Π|656 ργοβοῃί.---ζωτικωτέρους. “ΜοΙΘ 
ΠῚ ἾΚ6.""--οὔκουν τά τε ὑπὸ τῶν σχημάτων, κ. τ. Δ. “ο γοὰ ποὲ 

ἐδοη, βαίὰ μιό, ὉῪ δϑβί πηϊ]διίηρ (10 {16 ΤΟ} Ὑ} θοι ἢ τόδ ρᾶτίβ ἴῃ 
ΤΟῸΓ δίδιυδϑ ὑοῦ ὉΚῪ τοᾶβοη οὔ 1η6 ραγι σοῦ σοδίυγοβ ἃγὸ ἀγαννῃ 

ἄονγ ἀπά ἰποβὸ (π81 ὅτ ἀγανγῃ ὕρυναγὰ, ὈοΓἢ τΠο56 {πὲ ἀτὸ σοτ- 

Ῥγδδδοὰ δηά {056 (δὲ ἅτ ἀγάννγῃ δρᾶγί, δοῖἢ 1Π056 ἐπᾶὶ τὸ ἴῃ ἃ 
δίαϊο οἵ ἱοπβίοη ἃπὰ {οβὸ (δὲ ἅγο τεϊαχϑά," ἄο.--- πιθανώτερα 

“ΜοΓΟ πδίυΓγαὶ.᾽" 

4 8. 

τὸ δὲ καὶ τὰ πάθη, κι τ. Δ. “5111 ΓΑτί ΠΥ, ἀοοθβ ποῖ {π|6 ἱπιίδείης 

δ'5ὸ οὔ ἰδο αἰτδοιίου οἵ ὑούίο5, νμθ ἀοίπρ ΔΩῪ τη, ὑγοάσοο ἃ σογ- 
ἰδία (δοϊίης οὐ μδαδβυγο ἴογ 1.6 βρϑοίδίογβ ᾿".--ἀπειλητικά. “Α8 

υμγοδιδηίης" --ἀπεικαστέον. ΤΉ ταίδγοηοο ἰ8 ΠΟΥ 10 γεργοβοηίίης, 
ποῖ αποί πηι πείης, ---τῶν δὲ νενικηκότων, κ. τ. Δ. “Απά διουϊά ηοὲ 

1.6 σουσίσηδηοσο οὐ Ἔχυϊείπα νυἱοίογβ ὕ6 πλιὰ 1".--τὰ τῆς ψυχῆς, κ. 
σι Δ “Τὸ τοργόδοηὶ ἰη ἰδ δίδτυσ (6 ψν οὐκίοεβ οὐ ἴῃ δοὺ] "" 

49, 10, 

Πιστίαν. ϑιίυγε (δέῃ κα υΐ5 Ῥίδείδ5 ἰἀδηεἰς δ] νυν {6 ρογβου σα] οὰ 

Πίστων ἱπ Αἰάεπαιι, ἵν. 30..---εὖ εἰργασμένους. " ΒΚ τοδάφ."" 
βόνογαὶ ὀσροηοπία δᾶνο ἰη ἀπὸ ροτίεσι ὕοιἢ δὴ δοιίνο δηὰ μακαίνῳ 
αἰχηίϊδεουιίοη. Οοαιρατο Μίαιλία, ὁ 496, ἀἁ .---νὴ τὴν Ἥραν. Οοαιρᾶσχα 

',, δ, δ...--τῷ τὰ αὲν δεόμενα σκέπης, κι τ. Δ. “1 τοῖα, {081 1.6 σοῦθο 

ο ν 
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Ιοΐ σού β ἔμοβθ ρατίβ οὗ τηδῃ Ὑϊοἢ τοααϊγα σουθυίηρ,," ἄο.---οῦτε 

ἐσχυροτέρους οὔτε πολυτελεστέρους, κ- τ. Δ. ““ὙΠΟΙΡῈ γοὰ ΤηΔ 6 ἵπθτη 
ποῖ Π ΘΓ ΒΊΤΟΠΡΘΥ ΠΟΥ Οὗ ΠΊΟΤΘ ῬΥΘΟΪΟῚΒ τη ΊοΎ]8] ἴΠδῃ 1Π|6 τοβί." Οὐοιῃ- 
Ρᾶϊθ Καλπεῦ: ““πέχιιε 6 Ῥγείϊϊοδίοτε τιαϊεγία, εἰ ατιγο, εἰ νατίεραΐοδ.᾽"" 

ΟΡΒοῦῖγο ἱμαΐ τῶν ἄλλων 15 ἴῸγ ἢ οἱ ἄλλοι, ὈΥ 1ῃ6 οροζαίϊίοη οὗ νγῆαΐ 

ΒΥΆΙΤΩΓΤΊΔΥΪΔΠ5 ἴα πὶ {Π6 ““ σοπιραταϊϊο σοπιρεπάϊατία,," ΟΥ̓ΒΠΟΥΙΘΥΙ ΤΌΤΤα 

οἵ σοτηρατίβοη. (Καλπεν, ὃ 781, ἀ., «71ε1.)---εὐρυθμοτέρους. ““ ΒοίΟΥ 

ΡΙορογίοποα." ΤΠ ῥυθμὸς τοῦ ϑώρακος 15 1παὖ ΘΟΠΟΙΠΠΙΥ ἀπ ΠᾶΥ- 

ΤΩΟΠΥ͂ ὙΥ ἢ νυ οὶ 411 1Πη6 ραγίβ ἅτ Θχδοῖν βυϊϊθα ἴο θοῇ οἴμοσ. [ἴπ 

ΟἴΠΟΥ ὑγογάβ, ἴΐ 15. ““ρτορογίίοη." --- μέτρῳ ἢ σταθμῷ. “ΒΥ ΤΙηΘΑΒΌΓΘ 

ΟΥ̓ ὈΥ͂ νγεϊσῃΐ," 1. 6., ρΡχονίησ 1 ἴο {ῃ6 ῬΌΤΟΠΑΒΘΥΙ ὈΥ̓͂ ΤΠΘΑΒΌ͵Θ ΟΥ̓ ὈΥ͂ 

νγοϊσῃΐ.---οὐ γὰρ δὴ ἴσους, κ- τ. Δ. ““ἘῸΥ ΟΟΥΑΙΠΪΥ 1 ἀ0 ποῖ μῖπηκ {πᾶΐ 

τοῦ τᾶ Κ6 {ῃθτὴ 8]] οὗ 1Π6 5ΆΠΠη6 5126 αἱ Ἰθαϑί,᾽" ὧο.---ποιῶ. “1 τᾶ 

(μοι ἴο ἢ[).᾿" ΞΒΌΡΡΙΥ ἁρμόττοντας. 

εἰ 11). 12: 

πως οὖν, ἔφη, τῷ ἀῤῥύθμῳ σώματι, κ. τ. Δ. “ον μη, βαϊά ἢ6, ἀο 

Υοι τάκ {παΐ σογβοὶθί ὙγΥ6}} ρχγορογίοηθά, νΙοἢ 15 ἀη 111- Ρσόρου- 

τἰοηθα θοάγ."---ὥςπερ καὶ ἁρμόττοντα. “75 ἃ51 ΤΩ ΚΘ ἵποιῃ ἴο ἢϊ.᾽" 

ΘΌΡΡΙΥ ποιῶ.---τὸ εὔρυθμον οὐ καθ᾽ ἑαυτὸ λέγειν, κ. τ. Δ. “Τὸ τηθδη 

Ρτοροσίίοῃ, ποῖ ὈΥῪ 156], θὰΐ τ ἢ τοίδσθ ποθ ἴο [6 ὙΥΘΑΓΘΥ,᾽" ἡ, ε.. ποΐ 

ἱπάθρθπάθπεν οοπϑβιάθσθά, Ὀαΐ, ὅζο.---ὥςπερ ἂν εἰ φαίης. “5 ἴἔγοα 

ΜΘΙΘ ἰο 54Υ." ἘΕῸΥ ὥςπερ ἂν φαίης, εἰ φαίης. ΤῺΘ Ραγ016 ἄν 15 

ΒΟΙΏΘΕΓΊ65 Ἰοαηα που ἃ γουῦ, ΠΟΘ ἰδ ΟΠ 6 ΘΑΒΙΪΥ͂ ΒῸΡΡΙ Θὰ 

Ττοτα [Π6 σοηίοχί, ΡαΥ ΓΙ ΘΌ]ΑΥΥ πὶ 1Π6 ῬΏΤαΒΘ ὥςπερ ἂν εἶ, “ἃ5 1Γ 

ΟοΙηρατο Καλπετν, ᾧ 430,1, .7ε1[.---τῷ σῷ λόγῳ. ““Ἑτοῖ τνμαᾶΐ γοὰ 

5ΆΥ,᾽ 1. ε.,) Δοσοτγάϊηρσ ἴο 116 ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ νυ Οἢ γοὺ ἸαΥ ἄονγη. 

ὁ 13. 

τῷ ἁρμόττειν πρόςεστι. “15 αἰζδοῃθα ἴο {Π|5 πίη 655.".---εἴ τι ἔχεις 

“ΤΥ γοὺ ΚηοΥν Δηγ."---τὸν αὐτὸν σταθμὸν ἔχοντες. “ΑἸΠΟΌΡΕΝ [ΠΟΥ 

Βᾶγϑ {Π6 βᾶτηβ νγεϊσ ΐ.,". --ἢ ὅλοι ἐκ τῶν ὥμων κρεμάμενοι. τ ἘΠΊΠΘΥ 
Βαηρίησ ΘΗΓΙΓΟΙΥ ἔτοτη {Π6 ΒΟ] θΥ5.".--δύςφοροι καὶ χαλεποί. “Ὁ 

βουὶῖ ἴο ὙγΘΆΓ, πᾶ δηπουίηρ.᾽"-- διειλημμένοι τὸ βάρος, κ. τ. Δ. “8Β6- 

ἴησ ἀἰβιυθαϊοα 85 ἴο ἐπ 6 1, τνοϊσῃΐξ, (ὈΟΥΠ6) ῬΑΥΓῪ ὈΥ 1:6 ΘΟΙ]ΔΥ θῸΠ6 

ἈΠ’ [1Π6 ΒΒΟΌΪΔΘΥ Ὀ]αα6." Τὴ ρτθροβίίίοη ὑπό 18. θυ διηρὶογοα 

Ὀδοᾶι86 φερόμενον 8 ἴο θ6 Βιρρ]ϊοα ὈΥ 1Π6 πιϊπᾶ.---ὀλίγου δεῖν οὐ φο- 
ρήματι, κ- τ. Δ. ““ΑἸπλοδί ΥΟΒΘΤΊΌ]6, ποῖ ἃ θυτάθη, Ὀαΐ ἃ (πα 81} ἃ 

Ῥοπάδρθ." ΟὈΒευνθ {παΐ ὀλίγου δεῖν 15 6]]]ρεϊς 8] ΤῸ ὡς ὀλέγου δεῖν" 
ἃηὰ Π85 8η δΔαυθυθὶὶ ΤΌΤΟΘ, ἀτϊβὶπρ ΤτῪΟτὰ 115. Ρατθηἰ μοιϊοαὶ παΐατθ. 

(Καλπεν, ὁ 8θ4, 1, .7ε1[.) 
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᾿ ᾧ 14, 1ὅ. 

αυτό, δι' ὅπερ. “ΤῊ γοτῪ τπΐηρσ, οα δοοουπηΐ οὗ νυ» "ΐς ἢ." -- μᾶλλον 

“4 Ἰῃ ῥτοίδγοποο.".---ὐιὰ ταῦτα. ““ΟὍη ἴῃ 686 δοσουηίβ,᾽" ἱ. ε., ὈθοδΌ56 

1Π6ῸῪ ἅτο νατίοσαϊθὰ ἀπά ρἰ!ἀθὰ.---τοῦ σώματος μὴ μένοντος. “" ϑίποθ 
(86 θοὰγ ἀοε5 ποῖ γοπηδίπ ἐπ 1:6 58 π|6 ροβί τἰ0}.""--- τοτὲ μέν .... τοτέ 
δέ. “ΑἹ ὁπ6 τἰπηθ...... δῇ δποίμοτγ."" Πεὶζ, αὐ Υὴρ., ἡ. 44δ, (πΐπκ8 

ἰδὲ ποτέ βιιου ὰ αἰ ννύβ 06 υδδὰ ἴῃ 1:15 ΤὈγπηϊα. Οοτηραγο ότγπε- 
πιᾶππ, αὐ (Οὐπουῖο., Υἱϊῖ., ὅ.--- πῶς ἂν ἀκριδεῖς ϑώρακες ἀρμόττοιεν ; 

“ΉΟνν σουϊὰ δοσαγαίοὶν πιδά δ σογβοὶοῖβ ἢὶ Τ᾽ ἐ, ε., σΟΥΒοοἰ8 δοουγαίθ- 

Ἰν διιοά ἰο {86 Ὀοάν.---οὐδαμῶς. “ὙΠΘΥ ὈΥ͂ ΠΟ Τηδ8η8 ἀ0." ΒΌΡΡΙΥ 

ἁρμόττουσι.---τοὺς ἀκριδεῖς. “ΤΏΟΒΘ ΘΧΔΟΙΙΥ τηδάθ." Οοτηραγο Καλ- 

πεῖ: “ἰοτίοα εογροτὶ ἀσειταίε αὐαρίαία." ---τοὺς μὴ λυποῦντας ἐν τὴ 

χρείᾳ. “ὝΠΟΒΟ ὑπαὶ ἀο ποὶ δυτί ἴῃ 6 νυθϑτίηρ." --- αὐτὸς τοῦτι 
λέγεις. “ΑὙου πιοηϊίοη γουΓΒο ΙΓ 1ῃ6 ὙΘΤῪ {δΐηρ."" ---ὠοἰποόέχει. ““ὙΟοὐ 
σοιργοβοηὰ τὴν πιδαπίηρ." 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙ. 

4[1. 

ᾧ ὄνομα ἣν Θεοδότη. 80. ἱπ Ηοτοάοίῃβ, ἢ{ϊ., 86, τῷ οὔνομα ἦν Οἰδο» 
οης.--μνησθέντος αὐτῆς. “ Ἠανίηρ πιδόθ πιοηιίοη οὐ μοτ."--- αρεῖττον 

λόγον. ““ Βογοπά σχρτοββίοη," ἱ. ε., θδαγοηά ἰδησύᾶρο ἴ0 ΘΧΡΓΕΒ8Β.--: 

ἀπεικασομένους. “Ἰὸ ἰδκὸ δοῖ Κϑηθβ5." ΤῈΘ πιίἀάϊο βίηνοννβ {{πῶκ 

μοῦ ΠκοποΒ5 νγὰ5 ἄκη (ὉΓ {ποῖγ οὐγη θοπϑῆϊξ, {παΐ {ΠΟΥ ταΐρις δο- 
φαυίτο ἃ πιοτὸ ρογίδοι Καονν οάμο οὐ ὈσΒΌΐΥ. -- ἱτέον ἂν εἴη ϑεασομένους. 

“ὙΥὸ πορδὶ ρὸ, 1 (ΐηΚ, ἰο 566 ΠΟΥ," Οὔβοόῦνο δότὸ (δ 6 ἕοτοο οὗ {6 

ορίδιίνο, 85 ἰηἀἰσδείηρ 1Π)6 ορίηίοη οὐ βοογαίοβ ΟΌΒΟΓΥΘ, ΠπΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 

6 ἀσοσυδαιίνο ϑεασομένους. ΤΉ δοσυδβδιίνο 8 σογητηοη υνἐ{Π γοτ- 
δαὶ ἰπ τέον. ΤΊ οἰγουτηδβίδησο {δὲ ἃ νοτῦδ] ἰπ τέον ἰ5 δαυίϊναϊοηί ἰο 
δεῖ νεῖ τν ἢ ἰηδηϊίνο, Ἔχρίαἰηϑ εἰνί5 σοηδιτυσιίίοη, Οὐομρατο ϑεα ψεγ, 
αὐ Ψύρ. νἱ.,1,13, ΔΙαιλία, ἡ 447, 4.---οὐ γὰρ δὴ ἀκούσασί γε, κ. τ. Δ. 

“Ῥοτ ἢ κι ποῖ ροπδίθ!ο ἴογ τοση, ὈὉῪ παΥ Ως πιογοὶν ποῦτά (οὕ (1), ἴο ὕ6- 

σοῦ δοηυδίπιοα Οἰσατ ὑπ ἀπδὲ νυ ἢ δυγραδδον ἰδηρυδρο.""...- 

καὶ ὁ διηγησάμενος, κι τ. Δ. ""ΤΒοταύροη, δ {δι δά πιο πιοπιίοη 

Οὔ ον καίά, " ΒΟ ονν πὸ ἱποίππν!γ."" 1 γα ν, “ γοῦ σουά ποῖ ᾧψι- 

εἰοίραϊο {Π|} υνυἱδὲνθα) ἰὼ ΤΟ] νυνί, πιδ,"" ἐ. κ.ν γοῦ δουϊά ποῖ ὕδ ἴοο 
φυίοκ ἰὼ (οἱοννίης. Οὐοπυρᾶγο {{., 3,.11, 

42, 3. 

καταλοδόντες παρεστηκνυῖαν. "" Ἠανίης ἰοσηα ποτ δίδπάϊηρ"--παν- 

φομένον. ΞυρρΡὶν γράψαντος. Ἑαηυϊναϊοιηϊ ἰο ἐπεὶ δὲ ὁ ζωγράφος ἐπαύ- 

σότο γράψας.---Θεοέότῃ χάριν ἔχειν. “7ἼἸὸ ἴδ01] ψταιτυδο ἰουνητὸ 
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Τηροδοία,᾽" ἡ. 6.. ἴο {Π8Κ ΠΕΤΥ.---ἀρ᾽ εἰ μέν. ΟὈΙΊΡΑΥΘ 111., , 1.----ἥ 

ἐπίδειξις. ““ΤῊΘ ἀἸρ αν." -- ταύτην ἑκτέον. ““Μαβὲ [Π15 νγοϊηδη 66].᾿ 

Οὔβεῖνο, ἀσαΐη, {πΠ6 δοουβαΐίνθ τυ ἢ [η6 ὙΘΥΡΔ] ἴῃ τέον.---ἡμᾶς. 8ρ- 

ΡΙΥ ἑκτέον. ---οὐκοῦν. ““ΑΟοσογαϊηρ)ν.᾽" ---ὠφελήσεται. 80 ἴπ να Μ55. 

Ὑνο οἴπϑυβ, ἢ ΘΙ ΘΡΠΘη5᾽5. δαϊίίοη, ἤᾶν ὠφεληθήσει. Ὀϊπάοτῖ 

τρδᾶβ ὠφεληθήσεται ΜΙ [η6 σομητηοη ἰοχί.--τὲκ δὲ τούτων εἰκός. 

“ΉΘΠ0Ε, {ποΥθίοσ, ᾿Ὁ 15 παῖαγα]."" ---ϑϑεραπεύειν. “ῬΔΑΥ σουτέ υὑπίο 

Π6Γ." --ἶὐμῖν τῆς ϑέας, κι τ. Δ. .““Τὸ 1Πδηκ γοὰ [ῸΓ 115 νἱβί!ῖ." Ιμὲ 

ΦΥΔΙΙΥ͂, ““[ῸΓ (Π15 βθϑίηρ οἵ Πη6,᾽ 1. 6.» ΤΟΥ 1815 ΘΟΠ ΪΠ σ᾽ ἴ0 568 ΤΠ6. 

ὁ 4. 

ἐν ἐσθῆτι καὶ ϑεραπείᾳ, κ- τ. Δ. “1 ΠΟ ΘΟΙΏΠΊΟΗ γαβίθγθ πα οὐ- 

Παπηθηΐ." ἨἩρΙῦβί τϑίϑιβ ϑεραπείᾳ ΘΙ ἴο δῃ ΔΥΓΔΥ͂ οὗ δἰ παδηΐβ, 

Ὀυΐ [η15 Ἰά6ἃ 15 ΘΧρυθββϑᾶ δΥ ϑεραπαίνας πολλάς Ἰτητηθαϊαΐοὶν [Ο]]ονν- 

ἴησ. [10 15 Ὀοίίου, {Ππουθίοσθ, νυ ἢ ΒΟΥΠΟΠΊΔΠη, ϑδυρρθ, ΕἼΠΟΚΗ, πᾶ 

ΚΟΠΠΘΥ, ἴο Τορατγα {Π6 ΤΘΥΠῚ π᾿ 4 ΘΒ ΟΠ. 85 8ΠΔΙΟΡΟΙΒ ἴο 1η6 1,αἴπ 

ουἰέιι5, ΟΥ̓ οΥπαίιι5 ηυιμϊεὐτ5.---οὐ τῇ τυχούσῃ. (ΟΟΟΙΏΡΆΓΙΘ 1., 1, 14.--ττοκαὶ 

οὐδὲ ταύτας, κ. τ. Δ. ““Απᾶ ποῖ αγδῃ {Π6586 Παρ] σθηι]ν αἰ γθᾶ."- 

τοῖς ἄλλοις. “1Ἰη ΟΥΠΟΥ τοβρθοΐβ.᾽" -- ἀγρός. ““Α ΟΘΟΟΠΙΓΥ͂ οβίαϊθ,᾽" 

1. 6., ἃ [αττη.---ἀλλ᾽ ἄρα. ““ὙΥῈ]}}, [μ6η." --ἀλλὰ μή. “Βαΐ γοῖ ανα 

τοι ποί."".---τἀπιτήδεια. ““'ΤῊΘ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ΒΌΡΡΙ]165,᾽ ὃ. 6.) ΤῸΥ ᾿ἰνὶηα 

ἴῃ [Π15 νγᾶγ.---οὗτός μοι βίος ἐστί. ““Π 15 ΠΥ ΤΏΘΔΠ5 ΟΥ̓ ΞΒ 5ἰβί 6 ΠΌ6.᾽ 

ὁ δ, θ. 

κρεῖττον ὀΐων τε, κ. τ. Δ. ἘῸΥ κρεῖττόν ἐστι φίλων ἀγέλην κεκτῆ- 

σθαι ἢ οἵων ἀγέλην, κ. τ. λ.---τῇ τύχῃ ἐπιτρέπεις. ““Ὅο γοῦ σοτηταῖξ [ῃ6 

ΤηΔΙΓΟΓ ἴο Τογίυπο.᾽".---ἢ καὶ αὐτή τι μηχανᾷ; “ΟΥ ἀὁ γοὰ γΟΌΥΒΟΙΕ 

ῬΓΔΟΙΙΟΘ ΔΗΥ͂ ἃΙῇΐ (ἴο αἰΐγαοΐ ἢ] Π1) 1 --φάλαγγες. “ΓΘ 5ΡΙ6Υ 15 οα]]δϑᾶ 

φάλαγξ ἴτοτὰ {ῃ6 Ἰοηρ Ἰοϊηΐβ οὗ 115. 16655.---ῦ τὶ ἂν ἐνταῦθα ἐμπέσῃ. 

“ὙΠ ΘΥΘΥ ΠΠΔΥ Ὦᾶγν6 [Ὰ]]6ῃ ᾿πΐο ῃ656." 'ΓΏΘ δάνθυθβ ἔνθα, ἐνθάδε, 

ἐνταῦθα, ἀγα σοηβίγαθα νυν νϑυῸβ οὐ τηοίϊοη 85 Ὑ}6}1 ἃ5 ὑυ ἢ ΤΠ 056 

β στ ἔγησ ταδὶ. Οοιηρατα Καλπεν, ᾧ θ05, Οὖ5. 5, 7ε17.--οτροφῇ. “ἘῸΥ 

Τοοᾶ.᾽ 

ὁ ἢ, 8. 

τὶ ϑήρατρον. “.Α Κιπᾶ οἴ ποί."---οὐ γὰρ δὴ οὕτως, κι τ. Δ. «“(768), 

(Ὁ γοὰ ΟΡ. ποῖ ὙΤΌ]Υ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 1Παΐ γοῦ ὙΝ1} (5 ἱπᾶδϑα, τυῖτἢ- 

οὐΐ ΒΟΠῚΘ τί, 8 Κ6 {Γ16π 65, 1Π6 πηοϑὲ γ8]. 806 ΡΥΪΖ6 οὗὨ 8]],᾽" ἡ. ε., 1η 18, 

580 τοδάϊν, ἱπάθοϑα, νυ που Ῥγδοίϊοῖησ ΒΟΠῚ6 τί ΤῸΥ 1ῃ:6 ῬΌΓΡΟΒΘΕ.---: 

ϑηράᾶσειν. ΤΒ, 4150, Απαν., ἵν., 5, 24 ; ΟὙτορ., '., 4, 16. ΤΟ ὑ808] 

Αἰὶο Γαΐυγ 15 ϑηράσομαι.----τὸ μικροῦ ἄξιον. “«Αἡ ἀγίίο]ο οὗὨ 1116 

ΥγΆ1116."---ννέμονται. “ΤΊΘΥ [66 8." Ἰλοίουσίηρ ἴο 1η6 ΠΆ͵Θ6Β.-ινυκτες 
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εντικάς. “ἘΠῚ Τ0Υ παπιίϊηρ ὈΥ̓͂ πίσῃϊ.""--ἀποδιόράσκουσιν. “" ΤΉΘΥ 

τοιῖγο."".--εἰς τὴν εὐνήν. “Τὸ {Π6ῚΓ ΤΌΥΠῚ5.᾽ 1 ᾺΟΥΑΙΥ, “ἴο {ΠΟ τ 
σουοὶ.""-- ὥςτε καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ, κ. τ. Δ. “80 885 ὈΥ̓͂ Τυπηΐπσ αν 

ἴο δβοῦρο ουἱξ οἵ 5ίρσει.᾽" -ἄλλας αὖ κύνας. ΤῊΘ ἴδττα κύων, {κ6 186 

1,Αἰἱπ εαπῖς, 5 υβϑὰ θοίἢ 85 πηαβο]π6 δηὰ ΓΟ πηϊηἶπθ. Ἠμΐπίϊηρ ἀοσβ 
ΓΘ σΌΠΟΓΙΑΙΥ υδοἀ ἴπ 1Π6 Ὁ πη ΠΙη6. ΟΟΙΏΡΆΓΘ ἵν... 1, 8; Υῆγρ., θη. 

Υἱΐ., 493; Ηεϊπσίμα, αὦ Ου., Μεῖ., ᾿ϊ., 140.---κ᾿κ"ατὰ πόδας. ΟὈΟΙΏρΡΑΓΘ 

ἱϊ., θ, 9.--- αὐτῶν τινες. ““οπιο οἵ ἴμοτη." Ἐοίδγγίης ἴο 16 ἢδγ68. 

--ὖ φεύγουσιν. “1η 1π6 ἀϊγοοιίοη ἴῃ νοι 1Π6 Ὺ 66." ΞΒΌΡΡΙΥ ὁδῷ 

49,10. 

τίνι τοιούτῳ “ΒΥ ὙΠδὶ ΒΙ ΠΆΠΑ, πηοίποα.᾽" --ἰκτήσῃ. “Ὑοα ρΡιὸ- 

ΘΌΓΟ (8 ΡΟΓΒΟΠ)."" ---ὔςτις σοι ἰχνεύων, κι τ. Δ. 1οῖπ σοι ΜἱῊ εὑρήσει 

-- ἰμδάλῃ. “Ἐὀ Τηδὺ ἀτίνο."---ἦν μὲν δήπου, ἔφη, κι τ. Δ. “Οπο, δἱ 

Ἰοαβῖ, 1 νόθη, βαί ἃ 6, δη ἃ ὙΟΥΥ͂ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ ΕἸ δγδοίπε (118 ργ26)." -πκαι 

ὡς ἂν ἐμδλέπουσα χαρίζοιο. “ Βοῖῃ πον γοῦ τηΐσης ρδάάθη ὈΥ ἃ 
εἰδποο."".--καὶ ὅτι δεῖ τὸν ἐπιμελόμενον, κι τ. Δ. “Απὰ (δδὶ γοι 

βιιου!ὰ σμθ τί ν τοσοῖνθ 116 ΖΘΆ]ΟῈ5 ΒυΐοΥ, Ὀυϊ Θχοϊαδθ τη 6 56}- 

σοησοίιοα οη6." ΒΥ τρυφῶντα 8 ἴΘΤΘ τηραηΐ ὁη6 Ρυῖῆῖοά ὑρ ὙΠ ἃ 

νϑίη ορίπίοη οὐ Ηἰτβοὶ; Βυσ ἢ 88 'ΤΉγαβο, ἴΠ6 βυνασροτίηρ οαρίδϊη ἴῃ 
Τότγθηοο. --- φροντιστικῶς ἐπισκέψασθαι. ““Θῃουά δηχίουΒΙΥ υἱβὶς 

πίπν." Οὔβογνθ {πδὲ δεῖ 51}}} οχίθηδβ [18 σονθγητηδηΐ ἴὸ τ 6 ἱπῆηϊ- 

{ἶνο ΒΕΓΟ.--τκαὶ καλόν τι πράξαντος. “Ἀπὰ ψΏδη 6 85 τπηδὲ τυ 

ΔΩΥ δυσοοσββ." 

4 ΕἙΒΠΕΙ,.12. 

καὶ μήν, ἔφη, πολὺ διαφέρει, κ. τ. Δ. “Απὰ γοῖ, ἱπάοοά, Βαίὰ 6, 

{πὸ διιδοκίηρ ἃ πίδὴ ἰπ ἃ τη ΠΠΟΥ δοσογάϊηρσ νυν ἢ Ηἷ5. ἀϊδροβίτίοη, απὰ 

ἴπ τη τίρνς ὙΓΑΥ, ΠΙΒΚΟΒ ἃ στοαὶ αἰ ΠΌγΘΠ δ," ἡ, ἐ., ὈΘΟΟΠΊΟΒ ἃ πηρίίοῦ 
οὔ πιυσῖν ἱπιρογίδησο.--τὸ ϑηρίον τοῦτο. "“ΤῊΪΒ βδδηδ δηἰπ|8]}.᾽" ΟὉ- 

βόγνο {αι θηρίον ἰΒ ἤδτο ΡΙΔΥΓΟΝΥ βαίὰ οὐ ἃ πιδη.---λώσιμον..... 

ἐστιν. στο τθὸ σοπίγυσιίοη ΟἰΟΘΒΠΕΥ συ δηροβ ἵγοῦὶ τη)6 ορίδείνο 

ψυτἢ ἄν (ἕλοις ἀν) ἴο τὸ ἐπα ϊσδείνο ἐστίν. ΤῊ ἰΒ ἄοπο ἴο πιατῖς δ6Γ- 

αἰ πίν..---τί οὖν οὐ σὺ ἐγένου. “ΨΥ, τη, ὙΥ}} γοὰ ποῖ βίγαι ἿἪ 

ὙῸΥ θσσοιηδ." ΤΠ6 δοτίδε ἰΒ ποτα δτηρίονσά ἃ5 δὴ ἰηδίαπίδηδουν 

ἴστυτο. Οοιηραγο Κὠλπεν, ὁ 403, 2, .7εἰΓ; Μαιιλία, ᾧ δ06, 2.---ζητή- 
σεῖς τοῦτο αὐτῇ, κι τ. Δ. "““Ὑ οὖ γοῦΓΒο ΙΓ ν᾽ 1} Βοὸκ δηὰ ἀσνίβο εἰ5.᾽ 

“-ἰἰζιθι. “Ὑι δι το." 

ᾧ 13, 

ἐπισκώπτων τὴν αὐτοῦ ἀπραγμοσύνην. "" Ἰοκίπᾳ! υροῦ ΝΥ ἰπδοίοπι 

Φιδο.""- σχγολόσαι. “" Τὸ ἰά|6 ἄννᾶν ΤΥ εἰπιο.".-ἰδια πράγματα πολλά, 
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κιτ. 3. Βγ ἴδια πράγματα, ὙΥ οἰ5]κ6 ΘΟΥΤΘΟΙΥ ἀηαοτβίδηδβ {π6 ἀΐβουβ- 
ϑἰοῃβ μοὶὰ Ὀν ϑοογαίθβ ἢ 15. ἀΙ50]Ρ165, νἘ116 τὰ δημόσια ἴδ ἴο Ὀ6 

τοραγα θα 85 ΓΟ ΠἾ08], ΒΊη086 βοΟΥαία5 τὰ πολιτικὰ οὐκ ἔπραττε.---φίλαι. 

“Θιη816 ΠΊΘ Πα 5.) ϑαϊὰ Ἰσοῃῖοα! ν. ΤῊ δ] βίοη ἰβ θχαρ] αἰηθα ἴτη- 

τηθα αἰ θ!ν Δ6Υ.--- φίλτρα τε καὶ ἐπῳδάς. ““ΒοΙ ἸοΥΘ-ΟΠδυτηβ ἀπ 

ἱποδπίαιοηβ.᾽"---καὶ ταῦτα. ““ΤΠ6856 ΔΥΐ5. 4150. 

ὁ 14. 

διὰ τί. “Οὐ ψῃδαΐ δοσοιυπηΐ,᾽" ἡ. ε., ἱπππθησθα Ὀγ ννηδὶ Οἵ ΠΟΥ Τϑᾶ- 

ΒΟΠ5.---᾿ Απολλόδωρον. ΑΡΟ]]ΟΔΟΙΏ5 νγα85 ἃ ἀἰβοῖρ]6 ἀηα σοηβίδηϊξ οοτη- 

Ραπίοη οἵ ϑοογαΐθβ, που ρὴ ἀΠ8Ό]6 Ὑν 1 811 ΠΪ5. αἰϊδοῃτηθπέ ὸ ἀπάθυ- 

βίδῃα 1η6 Τθὰ] ψνουίῃ οἵ ἢΪβ πηδβϑίθυ. Α Ἰἰγοὶν Ρἰοΐυτθ οὗ 1η6 τηδῃ 15 

δίνθη ἴῃ Ρ]αΐοβ ϑψηιροβῖίιηι, Ὁ. 178, δεφῃ. --- τόνδε καὶ ᾿Αντισθένην. 

θη ἀθιπμοηβίσζας ν 6 ΡΥΟΠΟῸΠ5 816 Δα θα ἰο ΡΓΟΡΘΙ ΠΆΙΏ65, ἴΠ6 8ἃ1- 

τἰς ]6 15 ομαϊ το. Απιϊβίμθηθβ 85 Ὀθθη δἰγθδαγ τηθηςοηθά, ἰἰ., ὅ, 1.--- 

Κέθητα καὶ Σιμμίαν. ΟὈΙΏΡΆΓΘ ἰ., 2, 48.--οΟἰύγγων. ““Μαρὶο ᾿ν]16618.᾿" 

ΤΏΘ ἰθυπὶ ἴυγξ ΡΙΟΡΟΥΙΥ ἀθποίαβ ἃ Ὀϊγὰ οα]]6 ἃ ὈΚ τ1ι5 186 “τογψηξοῖ." 

1ι ἀογινοά 115 Οὐθθκ πᾶ Π16 ΤΌΤ 115 ΟΥΥ, δηᾷ 1185 ἘΠ Ρ 5}, ἃ5 Ὑγ6}} ἃ5 

Γιαἴϊη ὁπ 6 (ἐογᾳιῖ αν), Ττοτὰ 1Π6 ΠΘν Θ᾽ -οθαβίηρ πηοίίοη οὔ [15 {1π|6 Πθδά. 

ΒΊοτη {15 ΡΘΟῸ]ασ ἵν 1Π6 ἃποίθηΐβ Ὀο] ον θα Ὁ το Ὀ6 Θπαονγθα ὑἱ 

τηᾶρίὶο ἰπῆμπθποο, δηά {ΠΘυθίοσθ πϑϑὰ ἴΐ ἴῃ ἰποδηί!οη5 ἴο ΘΧοῖτΘ ον. 

ΤΠΘΥ Ὀουπά {Π6 ὈΪΓὰ ἴο ἃ 661 μανίην ΓΟῸΓ ΒΡΟΚΕΒ, δπα ἴΠ 6 ΤἈΡΙΑΙΥ 

τὰγπηθα 1η6. 661 ἡ 116 1ῃ6. σματτὴ ννὰβ θεΐησ ομδηϊθα. Πθδποο, 

85 ἴῃ 1Π6 ργθβοπῦ ἰπβίαποθ, {Π6 Ὑη66] [561 ννὰβ οαἹ]Ἱθα θγ. 186 πδιὴθ 

οἵ 1η6 Ὀἰγά, ἔυγξ. 

ὁ 15. 

χρῆσον τοίνυν μοι, ἔφη, κ΄ τ. Δ. “1,6η4 πη6, ἴΠ6η, 5814 5116, {πᾶὶ 

τηδσὶο νν»η66] οἵ γΟΌΓ͵Β, {Πδ 1 ΠηΔῪ 561 ἰΐ σοίησ ἀραίηβί γὙουγβ ΙΓ ἢγβί." 

--ἔλκεσθαι πρός σεις “Τὸ Ὀ6 ἀταννῃ ἴο γοιι."---φλλὰ πορεύσομαι. 

«611,1 ν}}} ρο." --ἐὰν μή τις φιλωτέρα, κ- τ. Δ. ““Π|655 Βοπῖθ Θὴ6 

ἀθδσου ἰπᾶη ὑοῦ 6 νυ ἢ] η,᾽ 1. 6., Υἱσηῦ γθάβου πὰ υἱγίαθ. Οοι- 

Ρᾶγθ 'π δχριἀπδίϊοη {Π|6 γϑιηδηῖς οὗ λυ ΚΘ : “ς Ῥεηιδίς, μὲ πϊλαὶ 

δώργα: εδὶ ἐπῖηι ργοργία ηιογείσίοσιιηι απιαίογτοδ ἐχοϊμεπέζιην γογηιεῖα, 

ἔνδον ἕτερος." 

ΟΗΑΡΤΕΙ, ΧΙ]. 

δὰ: 
Ἐπιγένην. ἘρίξΘη68, Βοη οὗ Απίὶρθ οι, οὐ 16 ἀθιηι8β οἵ Οδρῃϊβία, 

ἃ ΤΟἸ]ΟΥΟΥ οὐ ϑοογαίοβ. ἮῸ 18 πιθηϊοπθαὰ Ὀγ Ρ]αΐο ἃ5 ὁη6 οὗ 1056 

τνΠῸ ἡνοσο Ὑν ἡ 1Π8 ΡΒΠΟΒΟΡΠΘΥ ἰπ ἢἷ5 Ἰαδύ τηοπιθηΐβ, (Ραϊ., ῬΙαά., 
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Ρ. δ9.).--τὸ σῶμα κακῶς ἔχοντα. “ὙΥ̓ Θ.Κ οἵ ἴγατη6."---ὠς ἰδιωτικῶς, 
ἔφη, κιτι ἃ. “ον ὑπ||κὸ δὴ δίμ]οίθ, βαϊὰ "6, γοὰ δύ ΥὙΟῸΓ ἔγδγηθ, 

Ο Ἐρίρφοῃθβ," ἑ. ει» ποὺνν ἱπῆστη δηὰ αὐνκυγατὰ γοὰ ἃτθ. ΤῊΘ ἰδιῶται, 

ἴῃ ἃ ὑγαυίΐίουβ βα5βδρὸ (ἰἰ]., 7, 7), γε ορροβϑὰ ἰο {ππ ἀσκηταί, 1.0 81Θ 

σαἰοὰ οπιριαιίοδ!!ν ἀθληταί, ἀηὰ Βδποα ἢ ΨΜ2Ο ΠΟ ρΙθοῖβ ὈΟΟΠΥ͂ ΘΧΘΓ- 

οἶδε ἰβ ἰοαππηδὰ ἰδιώτης.---ἰδιώτης μέν εἶμι. “11 ἅτη, ἱπάθοά, ὑπ]ῖκθ ἃη 
δἰμϊδίθ." Οὔβοσγνο ἰμδὲ μέν 5 ΒΟΙ ΠΔΤΥ ΠΘΙΘ ; 511}}, ΒΟΥΨΘΥ͂ΘΓΙ, 8 ἃρο- 

ἀοδίβ τησβὲ "6 βυρρι θὰ ὉῪ 1:6 τηῖϊπά. Τῆα5, “1 ἀπ ποΐ, ἱπάφθα, θΘῃὴ6 

το ἀχογοῖβοϑ ἴμ6 Ὀοάν, Ὀαΐ, πουθυίῃθ]6ββ, 1 ὄχοσοῖβθ ἴμ|6 τηϊηά, 

Οοπιρᾶτο Ἡετῦδι, αὐ ἴος.: ““ Οψπιιαείϊοα φωΐάεπι ατα αὐ τὴς ποὸπ Ῥετίϊ 

πεί. Ορροβίτωπι οορίία : απίπιο αμέεηι ἐχεοίενιάο ορετάδηι ἀο.".---οὐδέν γε 
μᾶλλον, ἔφη, κι τ. Δ. “ὙΟὐ 816 ΠΟ 1658 8ῃ δίμϊθίθ ἰηἀθοᾶ, γριὰ 

Βοοταίοβ, (δὴ ἐμ056 νο ἅτ δῦουϊ ἴο οοηίοπὰ δὲ ΟἸγτηρία." 141- 
ΔΙΘΝν, “ὙΟῸ 8.6 Πὸ πῆοτο, ἱπάδο, δὴ ἰδιώτης." Το ἰάθα ἰ5 (μιἰ8 : 

ου ἅτ ποῖ ἃ Ὑνμϊς 1655 δὴ δίμϊοίθ Υἱ ΠΥ, ἰδ ΠΟΥ ΒΟ ΔΓ 

ἀδουΐ ἴο σοηίδηὰ αἱ {86 ΟἸγτηρίο “8 Π|68 ; (Π6Ὺ σοπίοδηὰ [ῸὉΓ ἃ ΡΥΪΖΘ, 

ΟΥ̓ (ον ρίογν, γοὰ βδουϊὰ ἥρξιξ ΤῸΓ 6 βαϊγαιίίοη οὗ ὙΟῸΥ βίδίθ.--- περι 

τῆς ψυχῆς. “Ἐοτ 1{6,᾽) ἱ. ἐν ΏΘΓΘ 1{{6 18 τ βκοά.---ῶῦν ᾿Αθηναῖοι ϑή- 

σουσιν. “ὙΥδίοι 106 Αἰ δηΐδηβ ὙὉ1}} ργόροβθ." ᾿Αγῶνα τιθέναι ἰΒ 

βαία ργορδευὶν οὔ ἐπ πϑιη65 οὐ ὔγεθσθ. Οοιώρατγο Βογποιηδπη : “' Οἐγ- 
ἐάπιεπ ἱπείέμετε Ῥταπιίϊΐα Ῥτοροσί."" -ὖὗταν τύχωσιν. ““Υ̓ΏΘΏΘΥΕΙ 

ΠΟῪ ΤΟΔΥῪ Ὠδρρεη (10 Ῥτόροβθ οπ6)."" ΞΟΡΡΙΥ τιθέναι. 

ὁ 3. 

καὶ μήν. “Απά γοι." Οὐμπρᾶτο ἰἱ., 3, 4.--τὴν καχεξίαν. “ΤΊιο 
901] μἱἐρος," ἡ, εἰν 16 νγοαῖς οοηάἀϊιίοη τί βίη ἴγοπι υὑναηΐ οὗ ῬγοροΥ 
σχογοίβο.---ὁν αὐτὸ τοῦτο. “ἘΟΥΤ (18 ὙΘΤΥῪ Β8ΠῚ6 ΤΟΆΒΟΠ,᾽" ἱ. ε., γᾶ Κ- 

δι685 οἵ ὑοὰν.---ἦτοι δουλεύουσι. “ἘΠίποτ, ἱπάφοά, ᾿ΐν 88 βίαν. " 

Ϊη Αὐίς, {πὸ ται ἡ οὔδη ἰ8Κ65 (0 βοραγαιίν ρμαγιίοϊθ τοὶ, Ὑ ΒΟΤΘΌΥ 

πο ἀϊκίυηοιίνο ἴΌγοο ἰβ ἱπογοαβοά, δηδ πιϑάθ 0 δ6οπὴ ὨΟΟΒΒΆΓΤΥ, 

(Καλπεν, ἡ ὙΤΊ, δ, .1ε1.}--τὰν οὕτω τύχωσι. ὝἼμοδο ψτογὰϑ ἃτὸ οπιίοὰ 

ἰὰ Βοικατίο᾽ νογβίοῃ δπά ἐπ {6 Ταπιίπο οὐμίοη. ΤΏΟΥ ἅτ οοῦ- 
ἀκιηποά ὃγ Πυθηκοη..--καὶ ἐκτίσαντες ἐνίοτε, κι τ. Δ. “Απά μανίης 

ποιοιίίπιον μαίά τιότοὸ ἴογ {μοἷγ γαηδοόίῃ (ἤδη {πο γ δοίυδὶ ργοροτν." 
Οϑρόσγνο θότο [δ ρου! γ ογοῦ οὐ ἐκτίνω. ὙΠῸ νου ργΟρΡΟΥΥ τη, 
“0 Ἀγ ΟἿ" “10 ΡΔῪ ἰπ {0}},." ἄς, 

4 3. 

ἢ καταφρονεῖς τῶν ἐπιτιμίων, κι τ. Δ. “γ᾽ ἀο γοῦ ἐμίηὶ Πα ΠΥ οἱ 

ὅνονο μοσα!είον ἐπὶ ὅτὸ αἰιοηὐπκηΐ ὑροῦ δὴ ον Βαδ! οὐδοῦγ 1" ὙῈΟ 
αἰϊυκίου ἐκ ἰο ἀσαῖῃ, ἀΐδρταοο, αἰδνογυ, ρουστίυ, ταίβοσυ, πῆμ, 

" δνδ ἄγ 81] κὸ ΤΌΏΒΩΥ ροπδιείου αἰτοπόδηιϊ ὑροη πορίοοι οἵ ὑοάϊιγ 
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ΘΧΘΙΟΙΒΘ. ΞΌΠ.Θ ΘΟΙΠΠΊΘηἑαΡ Ὑ5. σῖγα ἐπιτιμίων ΠΘΤΘ 116 τηθαπίηβ 

ΤΩΘΤΕΙΥ͂ οὗ ἐποογηριοίζογιπι, “" ἸΠΟΟΠΥ ΗΘ ΠΟΘ," θαΐ {Π15 ννδηΐβ. τι 68. 

ΤῊ ΤΟΙΌΤΘΠΟΘ 5 ΠἰΓΘΥΑΠΥ τὸ ἃῃ ἀββθβϑιηθηΐ οὗ ἀδιηᾶρθβ, ἃ ῬθῃαΪιν 

ἱπηροβθ.---πολλῷ ῥᾷάω καὶ ἡδίω τούτων εἶναι, κ- τ. Δ. ““ἼΠαΐ {Π056 

{πΐησβ νπΐο ἢ μ6 Βῃου ἃ ΘηαγΘ ὙΠῸ 15 ΘΑΥΘ Ια] οὗἩ 1η6 θα ΒΓ] οοη- 

ἀἰτοη οὗ ΠΪ5. {γᾶτη8 ἃΥ6 [ᾺΓ Πρ ΉΤΘΥ ΔΠᾺ ΤΠΟΥΘ ἈΡΥΘΘΑΌΪΘ {πη {Π656,᾽ 

ἢ. 6., ἴῇδπ ῃ6 56 586 Ῥ6ηΔ]1165.---τῶν διὰ τὴν εὐεξίαν γιγνομένων. 

ἐΤῊ6 Ταβ115. ὐϊβίησ τότ ἃ σοοᾶ δ οἵ θοαΥ,᾿᾽ ἡ. ε., ᾿το πῇ σοοῦ 

ΤΩ ΠΙΒΟΌΪΑΥ {γα  ΠΙΠΡ. 

Ψ ὁ 4. 

καὶ μὴν πάντα γε τἀναντία, κ. τ. Δ. ““Απᾶ γοῖ 8}1 {πη σ5. ΠᾶΡΡ6π 

πἀπίο ἰῃο56 0 Πανθ 1Π6ῚΓ ὈΟα]65 ἴῃ σοοᾶ σοπαϊζοη ἀἰγθ ον ΟἾΠΘΥ 

τῖβο ἰῆδη ἴο ἰἤοβθ ὑπο πᾶν [Πθῖὰ ἴῃ 6υ]] οοπάϊοη,᾽" ἡ. ε., 1ῃ6 Τ6- 

ΒῈΠ5 ἴο {Π056 οὗ δὴ ΠΠ σοπαϊοη οὗ [Γᾶ πη 6. ἀΥ6 αἰ ΓΘ ΟΙ]Υ [Π6 ΤΟΎΘΥΒΘ οὗ 

{Π056 ψνΐοῃ ΘΙ] ἃ σοοᾶ οοπαϊτίοπ. οταβ βἰσῃηϊγησ αἰ γΘμΟΘ 

816 ΤΟΡῚΪΑΥ͂Υ σΟΠβίσιθα τυ] ἃ σϑηϊῖνθ ; θὰΐ 1ῃ6 δἀ]θοίνα ἐναντίος, 

ἱπβίθαα οὔ {}15 σϑηϊςῖν, Βουηθυ μη 65 μᾶ5 1Π6 Ρᾶτ 016 ἢ αἴου 18. Οοπι- 

ῬᾶΤΘ ἴγ., δ, 8.---κοκ΄αὶ διὰ ταῦτα τόν τε λοιπὸν βίον, κ- τ. Δ. ““Απᾶ, ἴῃ 

ΘΟΠΒΘΗΩΌΘΠΟΒ οἔ 8]] 1Π15, [Π6. 1ἶνθ {Π6 τϑϑῦ οὐ {ΠἸΘῚΣ Πἶν 85 ΤΏΟΤΘ ἄστθθᾶ- 

ΒΥ ἃπὰ ΠοπουδΌὶΥ, ἀπ Ἰοανθ ΘΠ πα ἴο {Πθ τ Ομ] άσγθη ἐλ γΟῚ τη δ Π 5 

ΤΟΥ 1ῃ6 Ξυρροτί οἵ Θχιβίθῃοθ."" ΟὔὈΙΏΡαΤΙΘ 1ἱϊ., 7, 11. 

ὁ 5. 

οὗτοι χρῆ. “6 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΙη6Δῃ8 ΟὐρΡΉΪϊ.᾽".---οὐκ ἀσκεῖ δημοσίᾳ τὰ προς 

τὸν πόλεμον. ““ΤΟΘ5 ποΐ ΡῈΡ]ΙΟΙΥ͂ Τα γ6 1η6 ῥγαοτῖοθ οὐ ὑγατ 

ΘΧοτοῖβθβ." Μουῖδ 1 ΓΘΤΆΠΥ, ““ ἀο65 ποῖ ΡΒ] ΟΙΥ Ῥγδοῖῖοθ {Π6 ἐπΐησϑ 

ἀρροσίαϊπίηρσ ἴο νγαῦ." ΤῊ ΤΘίδγθ ΠΟ 15 ἴο 106 0115 ἃηἃ ΘΧΘυοῖβε8 

οὗ 16 δἰῃ]θῖθ, ὙΠ ΪΟ ἢ ἃ1Θ 4150 ΤΙῸΓ ν8τ. ΧΘΠΟΡΏΟΠ ΠΘΥΘ ΘΘΠΒΌΓΟΒ 

1π6 Αἰμϑηΐδηβ, νυ τ (οὶζ Ῥγα ΒΘ οὐ 1η6 Το θη Δ ΠΒ : ΤῸ ΤΠΟῸΡἢ 

αὖ ΑΙΠΘΠ5 ἴΠ6Υ6 ὑγο τ οοηΐοβίβ οἵ ὁπλομάχοι, γα 1ῃΠ 6 γ6 ΘΥΘΥΥ͂ οἰξῖχοπ 

νγὰ8 ποῖ ΟὈ]σϑα 10 ργδοίϊοθ ἰῃθτὴ ἃ5 αἵ 1ιδοθἀμηοη.---ὠλλὰ μηδὲν 

ἧττον ἐπιμελεῖσθαι. ““Βαΐ ἴο αἰϊοπᾶ ἴο Πθτὴ ἤΟη6 ἴΠ6 1655. οἢ 1}15 
δοοομηΐ.". ---οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι, κι τ. Δ. «Νοΐ ΘνΘΠ ἴῃ ΔΩ͂ 
ΟἰΠΟΥ σοπίοβί, ΠΟΥ ἴῃ ΔΥ δοὺ νυν Παίβοθυϑυ, νν1}} γοὰ σοι ΟΥ̓ πί υῖου. ἡ 

Οὔδβοτνθ 1η6 σοπβίγαοίίοη οὗ οὐδὲ... .. οὐδέ, {ῃ18 ΤΟΥΠΊΘΤ ὈΘίησ ΘΟῸΣ - - 

αἰοπηΐ ἰο 1η6 Τιαϊίη πὲ φιίάετα, ἀπ (Π6 Ἰαϊ θυ ἴὸ πέφε. 8 τηυϑῖ 

ΠΟΥΘΥῚ σοηίουπα οὐδὲ... οὐδέ νυνὶ ἢ οὔτε... .. οὔτε, “ΠΟΙΟῚ... 

ΠΟΥ." Οὐομρατο Καλπευ, ᾧ 770, .7εἰ{.--τπολὺ διαφέρει, κ. τ. Δ. “Τ| 

ΤΆ Κ65 ἃ ννἱᾶθ αἰ θτοποο ἴο πᾶν 116 ὈΟὰΥ ἴῃ ἃ5 ροοὰ ἃ οοηαίξῖοη ἃ8 

ΡΟΒ51016.᾽" ΤῸΓ ἃ [1]1] δπυποίδιίοη οἵ {π {που ρηϊῦ, ΒΌΡΡΙΥ καὶ ὡς κά- 

κιστα, “ἃ ἴῃ 88 6Υ]] ἃ οο χἀϊτῖοη ἃ5. ΡΟββίὈ] 6." Ιῃ {π|85. Τοτταυϊδ, 
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'τὴθ υοτὰβ υἱοὶ ἕοστη ἴμ6 οοπίγαβὲ 8.6 βοιηθίϊπηθβ οτηϊτθὰ. Οοπὰ 
Ῥᾶτο ἰἰϊ., 11,11. 

46,7. 

ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ, κι τ. Δ. Ηδτο ἴπ6 βοπΐθποθ σοι ΠΠΘἢς68 88 ἰἴ πάντες 
ἴσασιν ΓΟΤΟ ἴο (ΟἹ ον ; δθ0ϊ ἰὲ Βυάάθη!]Υ οἴδησοβ ἰηΐο δῃ ἰπἰοττορσαϊίοη. 

ΤΗΐβ ἰβ οὔδη 16 ο886 ἴπ βθηίθποθϑ θορίπηΐηρσ ντἢ ὥςτε. ΟΟΤΏΡΔΓΘ 

Καΐσιεν, ὁ 867,1, .7εῖ.----ἶν τῷ διανοεῖσθαι. “Ἰὰ 10:6 Θπηρ]οντηθηΐ οὗ 

ἴδιο πιϊπὰ."".--μεγάλα σφάλλονται. “ἘΔ1] στοδι]γ.""---πολλάκις πολλοῖς. 
Ῥατγοποπιδβία, Οὐ δἰ ἢ θτγαϊίοη, ἃ ΠΡΌΓΘ ὙΘΥΥ͂ Θομητηοη ἴῃ 1, δἰ ἃ5 νν8}} 

85 ’η Οτθοκ. (Καλπεγ, ὁ 904, 2, ε[{.)---εἰς τὴν διάνοιαν ἐμπίπτουσιν 

οὕτως. ““Αἰἴδοκ 16 τηϑηΐδὶ ρον 5. ὙΥ 11} Βυ οἷν Υυἱο θη 6."--τὰς ἐπὶ- 

στήμας. “Α] ρτενίουβ Κπουν ]οάρο."" --ε"͵ἰκὸς δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ἐναν- 

τία, κι τ. Δ. “ΝΥ, ἰδ ἰβ [τ πιοτὸ ΠΚΕΟΙῪ (ῸΓ ἃ σοοά σοπβιϊτυτίοη ουθπ 

ἴο δ6 υδοίω! ἴοὸ οὐίαὶπ γΟβῸ 15. ἀἰγοοῖν ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {πο86 Ὁ οἷ ἀτίβο 

ἕγοται ἃ δαὰ οοπβιίτυτίοη." ὙὙμο ροβί(ίοη οὗ καί ἤθυθ "85 σίνϑῃ σὶβθ 
ἴο βοιηδ ἀϊδίήσυϊ!γ. ΤῊΘ οτάοτγ οἵ σοπβίτιισίίοη τ μἰο ἢ νγο Εν δαορὶ 
δὰ δρροᾶγβ 1:6 πηοβὲ παίῃγαὶ ΟΠ6. 

4.8. 

τὸ διὰ τὴν ἀμέλειαν γηρᾶσαι. ““ΤΏΪΒ οἰγουτηδίδηςσο, {πὶ ἃ ΡΟΥΒΟΩ 
βῃουϊά στοὺν οἷά τῃγουρὴ Ομ ββίοη οὐ ῬγοΟροσ δχογοίβθ." Απ οἷάθυ 
Αἰτῖο ἴοττη [5 γηρᾶναι, 85 οἰϊοὰ ὈΓ 186 Αἰεϊοὶβίβ. (Τλοπι. Μασ. Ὁ. 78, 
εἀ. Κίμεελ.) ΒΟΡΡΙΥ τινά υυΐτἢ γηρᾶσαι.----πρὶν ἰδεῖν ἑαυτόν, κ. τ. λ. 

ΤΌΘ δᾶπιο ἰἀΐοτι βοπηοείηδβ ΟΟΟΌΓΒ δἰβὸ ἰῃ 1, διΐη; 88 ἰπ Οἰδοτο, 

“ Νοείὶ Ματεείίωπι, φματα ἰατάνια αἰ ,," ΤῸΥ “ ποείΐ φμαπι ἰατάμ σἱέ }ῖατ- 
ω ταῦτα δὲ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν ἀμελοῦντα. ““ΤΏ686 ἰδίῃ ἰΐ 8 

ποῖ μοβδίθ!6 ΓὉΓ οὔθ ἴὸ 566 ὑγῆο πορίθοῖβ {Π|6πῈ.᾿ Οὐτηραᾶγο ἱ., 1, 9. 
- οὐ γὰρ ἐθέλει, κι τ. Δ. “ἘῸΓΊΒΟΥ ἅτ ποὶ δοσυδίοτηθὰ ἰο σομθ τ΄ 
τοῖν οὐνῖ δοοογά,᾽" ἑ. ε., υυΣμβουὺϊ ῥγασιίσο. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΠΙ. 

41,3. 

προζειπόών τινα χαίρειν. “" Ἠδνίης βαϊυίοά ἃ ροσβοῦ." Μοτζὸ {ἰ: 
Φεαγ, “ ανίης ὑἱά ἃ σοτίαίπ ρόγβοη δα ]}." Τα ἠοστηυϊα ὁσσυγβ ἃ 
βοοουά εἰπιὸ ἰω Χοπόρθοη, ἤιε. Οτ., ἵν. 1, 3, γΒοτγο ἴθ Ρόγβοι ἰδ ἰἢ 

ἴννο ἀδπιίνο.---γελοῖον, ἔφη, τὸ, κι τ. Δ. ΜδηΥ οἀϊιίοηβ οὐίε εν ἀττίοϊο 
--“τὸ σῶμα κόκιον ἔχοντι. “ Ἠανίης ἰδ ραγβοη δοίοστηθά." [1Ἰογαν 

ἡ μανίης δὲν ρογβοῦ ὑγοῦδο ({π8η ογάἀ δ ΓΥ)." --ἀγροικοτέρως ὀιακειμέ- 
γῳ. “διδὸν ονυτι βο ἀϊροκοά.".--ἀηδῶς. “ὙΠ ΒουΣ δὴν τοὶ ον 
“τ ννὶν (υοὐ).".-'Αχουμενός. Ασυπισουκ νγδα ἃ οοϊοῦυγαιῖοα ργαοίδη, 

Ο92 
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[η6 Πίοπᾶ οὗ ϑοογαΐοβ. Ηθ νγᾶβ ἃ παίϊν οἵ Αἴμθηβ. Μδϑηγ τϑϑδὰ 

ἀκούμενος ἃ5 ἃ ῬΑΥΓΟἾΡ]6, ἀθηγίηρ ἃ ΡΠ γβιοίδη οὐὁὨ ΒΟ ἢ. ἃ ΠΆΠῚΘ ἴο 

Βᾶνθ δυύϑὺ οχἰίβίθαά. Βιυΐ οοηβυὶ Ρίαί., Ρλαά., 92 1, α.---ταύσασθαι 

ἐσθίοντα. ““ΤῸ 5ῖορ δαΐϊηρ (Ὑγ}}16 νοὶ 51}}} πᾶν 8η δρρϑίϊ6),᾽" ἡ. ἐξ.» 

Ὀοίογο βαίι θῖν ΒΌΡΘΥΥ ἢ 8. 

ὁ 8. 

παρ᾽ ἑαυτῷ. ““ὙΝΊ ὨΪπι,᾽" ὁ. 6., αὖ ἢΪβ ἢ 56, αὖ ΠΟΙΉΘ.--- ἀλλὰ ψυ- 

χρόν, ἔφη, κι τ. Δ. ““Βαΐ, τορ] 6 ἃ ΠΟ, ἰξ 15 ΘΟ] [ῸΥ {Π6 ΡΕΤΡΟΒΘ οἵ ΒΔ [ἢ- 

᾿πσ,ἢ" ἢ. δ.,) Ὁ 15 ἴοο 6014 [ὉΓ Ὀαϊῃϊησ. ΟΙΉΘΕ 65 ἃ ροβιῖνα ὙΠ Ὰ 

ὥςτε ἃῃὰ δῃ ἱπῆηϊζίνθ 15 υϑοα [ῸΓ 1Π6 δοϊηραγαΐῖϊνθ νυ ἢ ὥςτε 

(Μαιελῖα, ᾧ 448, δ.)---ὡς ἡδέως. ““ὙΝΊ νν»ῆδΐ ρ]θαβυσθ." ἘἙυϊναϊθηξ 

ἴο ὅτε οὕτως ἡδέως.---ἐν ᾿Ασκληπιοῦ. “Ἰη 1Π6 ἴΘΙΏΡΙ6 οἵὗὨ “βουϊαρὶ- 

15." ΒΌΡΡΙΥ νεῷ. ΤῈ ΤΘΏΡ]6 οὗ “πβου]αρίαβ ΠΘΥΘ τϑίθυσθα ἴο νγὰ5 

ἴῃ ΑἰΠ6η85, οη {Π6 τοδά ἴγοιη {π6 {πθαΐστα ἕο {πΠ6 Αοσοροὶβ. ΤΏΘΤα 

νγὰ5 ἃ ὙγΑΥΤΩ ΒρΡΙΪηρΡ ΠΟΙΘ, σοπηθοίθα, οἵ σοῦγβθ, νυ Ὠθα]ΐησ ΡῸΓ 

Ροβθβ. ῬὍΠ6 ρστϑδΐ ἔθῃπρ]6 οὗ «βου]αρίιβ νγὰ5 δ ΕρΙ ἀδυσαβ, ἴῃ ΑὙ- 

80115.----ἐν ᾿Αμφιαράουι. Ῥαυδβδηΐαβ βίδίββ (ἰ., 34,2) {παΐ Ατηρῃϊατᾶὰβ 

Βαᾷ ἃ 16 Π}Ρ16 ἴῃ 1Π6 ΑΟΥΟΡΟΙΪΙΒ ; θα 6 50 ΒΡΘδ ΚΒ οὗ Δ ποί ΠΟΥ ἔθιηρ]θ 

οἵ 1Π6 5Βᾶτη6 δ ΟΥοριβ, ἰη Βωούϊα, ΠΘδῚ ἃ βρυΐησ Ροββθββίηρ μθα]ίησ 

ΡΙΌΡΟΥΙΘβ, ἀπά {ἴ 15 ΠΟΤ ἔμδη ΡΥΟΡΔὈ]6 {πᾶΐ {Π6 Ἰα ΘΟ Υ 15. ΠΘΥΘ ταθϑηΐ. 

--ὕτι κινδυνεύεις, κι τ. Δ. ““Τῃαΐ γοὰ 816, ὙΘΥῪ ᾿ἰκοὶν, μασᾶθυ ἴὸ 

ΡΙΘα56," ἄο. Οὔβοτνθ [1Π6 ἴοτοθ οἵ κινδυνεύω. ΤῊΘ ὙΘΙῸ ΡΤΟΡΘΙΙΥ͂ 

ΤΙΏΘΔΠ5 “10 ΤΠ ἃ Υἱβὶκ,᾽ δπὰ {ῃθῃ, ἃ5 106 τυ η]Ρ ἃ ΤΙΒΚ ΠΏ Ρ]165 ἃ 

ῬΙΟΌΔΌΙ6 οἤαποθ οὗ βισοθ85, Ὁ 15 564, ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 ργθβϑῃΐ 6856, ἴο 6Χ 

ΡΓΘ55 1μαΐ νυ οἢ Βθοιὴβ πον, ἰοῦ ρἢ ὑποθσίδίη. 

ὁ 4. 

τὸν ἀκόλουθον. ““Ἠϊΐβ αἰϊοπααηί." ΤΠ6 ἰο πὶ ἀκόλουθος ΔΗΒΥΘΙΒ 

10 {Π6 1ναἴΐη ρεάϊὶδϑεφιιι5, ἀπ ἀθποίθ5 ῬΥΟΡΘΥΙΥ ἃ γοσηρ' βίανθ, ΠΟΒ6 

ἀυΐν ἰδ νγὰβ ἰ0 δἰΐθπά ἀροὴ ἢΪβ τη βίθυ, δηἃ ΔΟσοιρΡΔ ΠΥ Πΐπὶ ἴῃ Ρυὃ- 

Ἰἴο ; ἃ Ρᾶρ8 ΟΥ̓́[Ό]]ΟΥΘΥ.---ὀψοφαγίστατος. “Δ Ρετίδοϊ ρ]αἰίοη." Αἀ- 

Ἰδοιῖν5 ἱπ ης, σθῃ. οὐ, οὗ 1πΠ6 ἢγβὲ ἀθοϊθπβίομ, δαᾶ 1ῃ6 οομηρουπᾶ 

ΒΕΠΒῚΧ ἔσ-τερος, ίσ-τατος, ἴο ἐπα ὶγ τοοῖ. ὙΠΟ δα]θοίίνθ ὀψοφάγος, ἃπᾶ 

ΒΟΙῚΘ ΟἾΠΘΥΒ ἴῃ ος, ἰΥΓΘΟΌΪΑΤΥΙΥ ἀτὸρ 186 ος, ἀπᾷ [Ό]]ονν {μ6 ϑᾶτηθ πηοᾶθ 

οἵ οοτηρατίησ. (Καλπεν, ὁ 133, 2, δ., .71ε1.) ---- βλακίστατος. ΤΒὰ 

ΘΟΒποίάθυ, ἔτοπὶ ΑἸΠΟπδοα5, νἱϊῖ., Ρ. 9.77, δπὰ Ἐϊαδέδι 5, Ρ. 867 

ΑἸΙ 16 Μ55. δπὰ ργϑυϊοιβ δαϊτοηβ πᾶν βλακώτατος. Βαϊ τη η8 

τ ἶβη65 ἴο τοδὰ ἤθσο βλακικώτατος, ἴτοτη βλακικός. (Θ΄. Ο΄, ὁ θ6, εά 

Κιοδ.)-τπτότερος. ““Υ ΒΙΟᾺ οἵ [π6 ἵννο." 
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ὁ δ. 
τὴν εἰς ̓ ᾿ολυμπίαν ὁδόν. “ΤῊ τουΐθ ἰο ΟἸγτηρία,᾽ ἑ. ε., ἃ ἡΟὈΓΠΟΥ͂ 

το ἴδ φυατίετ. ΤῊΪΒ βροῖ νγᾶβ ἴῃ ΕἸ15, οὴ 16 ὈδηκΚ5 οἵ ἴμ6 ΑἹρῃΘαΒ, 
δορὰ δότὸ ἴμ6 ςεἰευταιθὰ ΟἸγτηρὶο σατηθβ ὑγοσο μοιά. [ἐ νγὰβ ποῖ ἃ 

οἷεγ, ναξ ἃ βδοτγϑὰ βροῖ οὐ ἀϊβίτγίοϊ.---- τὴν πορείαν. ““ΤῊΪΒ ἸοΌΓΠΟΥ.".--- 
οἶκοι. “Αἱ Βοιη6,᾽" ἑ. ἐ.» δὲ ΑἸ 6Π8.---περιπατήσας δειπνήσεις. ΤτΟ 

ΜΒ55. πᾶν 116 σοη᾽αποίίοη καί θείοτο περιπατήσας. Ἠοιδίαβ ἰη- 
βογίβ δέ αἴου ἰξ. ΟὐμΏρδσο, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, {Π6 ποίθ οἡ ὀμόσας. . . . γενό- 

ἀενος, ἷ., 1, 18. ---εἰ ἐκτείναις τοὺς περιπάτους, κ. τ. Δ. “ἸΓγοῦ Βποῦϊα 

οχίδηά ἱπ δοπεϊπυουβ Ἰοησίῃ 1Π056 ΒΟυ ΘΓ] γα] κ5 γΠ]οἢ γοὰ [8 ΚΘ ἴῃ 
ἔνθ οὐ βἷχ ἀδυβ." Τῇ ἰάδθα 8 118: ΠΠγοὰ ὑγοσθ ἴο σοηίίπαθ ἴῃ 

9π6 ὑπότοκοη ἰθηρσίῃ τπ6 ἀἰΠοτοπὶ νγα] κα νυ ποἢ γοὰ ἀδὶν ἴδ Κ6, 80 ἃ5 

ἴο πιᾶκο ὮΡ οὔΘ Ἰοπρ ὙγΔΙΚ οὐὔΐϊ οὗ ΠΟΙΠΘΙΟῸΒ βΒιῃοτέ οπθ8, γοῦ τηϊρὶϊ 

διτίνϑ ουθη δὲ ΟἸγτηρία υνυἱτποὺς γϑῖ νγαϊκίπρ τῆοτθ τη γοὺΣ ὈΒΌΔΙΥ 

ὧο δἱ ᾿ιοΠΊ6.---προεξορμᾶν ἡμέρᾳ μιᾷ. “Τὸ 86ὲ οὔ ΘΙ ΐΘΥ ὈΥ͂ οη6 

ἀδγ." ὙΥ1Ωι οοτηραγαιῖνοβ ἀπά ἀπδίορουβ ννογάβ, 1η6 ποὺπ νυν ῃϊοῖὶ Θχ- 
ῬΓαΒ565 δ)6 ἀἰπθγοποθ ΟΥ ΟΧΟ6885 8 ρυϊ ἱπ {6 ἀαϊίνο. 80 μιᾷ ἡμέρᾳ 

πλείονας ἵπ ἴΠ6 ποχὶ βΒεπίθποο.---περαιτέρω τοῦ μετρίον μηκύνειν τὰς 
ὁδούς. “Τὸ Ἰοηρσίμοη ὙΟΌΣ ἀδυΒ ᾿ΟΌΓΩΘΥΒ Ὀογοπὰ ἃ τηοάοτγαΐθ 6χ- 

ἴοπὶ,".--τὸ δὲ μιᾷ ἡμέρᾳ πλείονας πορευθῆναι. “ὙΠ ΟΤΟΔ85, ἴ86 μανίηρ 

Φοῦ τΏΟΤΟ ὈΥῪ ἃ ἀδυ,᾿" ἱ. ε., [1)6 τα κίηρ ὁη6 ἀδΥ Ιηοτο ἴο ΠΊΔ ΚΘ ἰδ, 

46. 

ὡς παρετάθη. ““Τμδὲ ἢ6 ν᾽δβ υγεατίοὰ οὐδ." ΤΟ νοτὺ παρατείνω 
ΡΤΟΡΟΥΙΥ τπσδηβ “ἴο δίἰγοίοι ουΐ," “10 ῥτοίγαοσι," δηὰ ἤδῆσθ “ἴο 
τγΆΓ οὐ," “το αχμιδυδί,᾽" ἄο.---ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον. “Βαϊ (ΤΠ6ΤΟΪΎ} ΤΥ 

εὐοαῖς."" Ἐτησβιὶ υγουὰ δὰ μόνον αἱ οποθ ἴο {π0 ἰοχί, δπὰ ἰΐ ἰβ δο- 

ΓὈΔῚΥ ὀχρτεβδοά ἰη ἴη6 1, τίη νοσβίοη οὔ Βοββατίο. Ὑγοίβκο οοη- 
Ιδοίατοι ἀλλ' ἢ τὸ ἱμάτιον, ἀηὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ {18 5 126 ἴγὰο τοδάϊῃν.--- 

τὰ στρώματα. “ΤΟ Ὀοδάϊηρ." --καὶ πῶς δή, ἔφη, ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς 

ὁδοῦ; “Απά πονν, ὈΓΑΥ, βαίά μ6, ἀΐά "6 σοὶ ΟΥ̓οσ {ΠῸ ᾿ΟΌΓΠΟΥ 1".---πὸς 

ἂν οἶει διατεθῆναι ; “ον ἀο γοῦ {πἰπὶς γοῦ υυουϊὰ ᾶνο Ὀδοῦ αὔδοῖ- 

δὰ," ἐ. ε., ουῦά μᾶνο ἔαγοά.---μᾶλλον δὲ οὐδ' ἂν ἠδυνήθην κομῖσαι. 

“0γ, ταίδοτ, 1 υουἹά ποῖ ᾶνο θδοη δϑ]ο μγδνυ ον τε όν ρου ἢ 
μένου. ““Τταίηοά ἰπ 811} ἀχογοίβοβ." 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΙΨ, 

4[{[, 

ὁπότε. “ὙὙΒοπόνοτγ" Τα πισδηΐπρ ἀτίβο ἵγοτι {86 υὑπίοη οἵ 
δπότε «ἱιν τὸ ορίδείνο φέροιεν, Βῃοννίης {8 δὲ τη οἰγουτηδίδηοο ΠΒ6τΟ 
τοσπιίοποά 'νᾶν ποί ἃ βίηρ!ο ἱπδίαποο, 61 οὐ ἡγοφυσηϊ γοούγτοδοο..--- 
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τῶν ξυνιόντων ἐπὶ δεῖπνον. “ΟΥ̓ ἴΠ056 ὙὙὴΟ οᾶτηθ ἱοσϑίμου ππία « 

1δαϑί οὐ οοπίγθυϊίοη." ΓΘ ΤΟΙΌΤΘΠΟΘ 15 ἴο ἃ ἴδαβί Ἵν ΠΘῚΘ ϑδοῖ 

δασβὲ Ὀτουρσῃΐ ἢΪ5. ΟΥ̓ ῬΥΟΥ ἸΒΊ0η 5 ὙΠ Πΐτη ; δᾶ, ἃ5 1Π6 ρτον βίοηβ 

ὙΘΙΘ ὈΤΟῸρἢΣ ἴῃ Ὀαβκοίβ, ΒΌΟἢ δὴ δηΐθτγίαἰ ππηθηΐ νγὰβ ΒΟ  Θ ἰΠΠη65 
ΟΔ]164 ἃ δεῖπνον ἀπὸ σπυρίδος. ΤΠΘ οΡ]θοῖ οἵ ϑοογαΐῖθβ νγὰβ ἴο ργθ- 

γϑηΐ Δ ὈΠΡΙΘαβαηΐ ΤΙ ΑΙΓΥ ἴῃ 1ῃ 6 Δ] ΠΥ ΟΥ υδης οὗ 1π6 σοπίγθ- 

υἰοα νἱαηᾶβ. [π οὐάθυ ἴο δῇβοί {ῃ15, πὸ αἀϊγθοίθᾷ {π6 αἰξοπάδπε 

ΘΙΓΠΘΥ ἴο ΡΙασρ {Π6 511η8}1 βουίίοηβ οἡ {8 0]6, 1πΠ ΘΟΙΠ ΠΟΙ ΤΟΥ 8]], ΟΥὉ 

ΕἸ56 ἴο αἰβίσιθαΐθ το ϑᾷοὴ σιιθϑῦ ἢὶβ 5ῆδτθ οὗ {Π6 βᾶτηθ. ΟὈΌΒΘΥΥΘ 

{πα 1ῃ6 ΤΘίδυθ ποθ 15 ἴ0 ΒΟ ἢ δηίθυίἰ πιηθηΐβ ἑακίηρ ρΙαθθ αἵ 1π6 

ὨουΒ6 οὗ ϑοοταΐθβ, δηἀ 6 Π06 {Π6 σοηΐγο] νυ] Π6 ἀββϑυμηθᾷ ἴῃ τορ- 
Ὁ] η σ᾽ 1Π6 58Π18. 

φέροιεν. ΠΏΘ γνοΥῸ5 φέρειν πα πορίζειν ἅτΘ οἴδθη θᾶ ῬΏΘΥΘ οὴ6 

νου] γαῖ μθὺ δχρθοῦ [Π6 Τ] 4416, {Π6 ΒΡ ΚΟΥ ποῖ τοραγάϊηρσ [Π6 δοίΐοῃ 

1π 115 τοῆθχίνο σο]αίίοπ ἴο {Π6 βυιθ]θοῖ. ΤΙ 1Π6 ποχί βϑηΐθησθ νγ8 

Βᾶανθ φέροντες, ἀπ, ἃ 1{{{16 δου, φερομένων. (Οομηραᾶα Καλπετ, 
ὁ 969, 3, .7εἰ{.)---τὸν παῖδα. ““ἨΪ5 5]ανε6.᾽" ΟὈΠΊΡΑΓΘ {Π6 Δπδϊορσοιβ 

ἀβᾶρσα οὔ ρρμεῦ ἴῃ 1,αἰ]η.--- τὸ μικρὸν ἢ εἰς τὸ κοινόν, κι τ. Δ. “ἘΠΠΘΥ 

ἴο ΡΗίαοθ θοῇ 5Ιη8}} σοηίγ! θυ τ10Π ΟἹ 14 0]6 (ῸΓ {16 56 οὗ 81], ΟΥ 656 

ἴο ἀἰβίγι θα 8 ἢΪ5 ΒΏδτα οὗ {Π6 βᾶπη|6 ππίο θδ ἢ." --ἠσχύνοντο τό τε μή. 
κι τ. 2. “ὙὝΥΟΥΘ ἀβϑῃδιηθα ποΐ ἴο ραγίαϊκο οἵ {Πα ν]οἢ νὰ5 ρ]δοθα 

ΤΟΥ σΘΠΘΓΑ] 56, ἀηα ποΐ, ἴῃ τοί τη, ἴο ΡΙΔ 06 οἡ [4016 {Π6], οὐνη βίοοκ." 

ΜΟΥ ΠἸΠΘΥΑΠ]Υ͂, “ΚΓ Ὑ ΘΥΘ. ΔΒῃδΠηθα ἃ5 Τοσαγάθα 1Π6 ποῖ ραγίακίησ οὗ, 

ἄς. ΤΠ ᾿ἰηπηϊίῖνο νυ ἢ ΤΠ 6 Δ͵ΓῸ]6 5 οἴϊθη ρυΐ ΤΥ 1Π6 ᾿ἱπῆπῃϊῖνθ 

8ΔΙοΘπΘ, θθοαυ56 ἴΠ6 ἱπῆπιςνθ 15 σοηβι ἀθυθα 85 1Πη6 βυθ]θοΐ οὐ οὈΐθοῖ 

οὗ 1Π6 τηδΐη δοίίΐοῃ. (αιιλία, ᾧ 543, Οὐς. .)-ττικαὶ ἐπεὶ οὐδὲν πλέον 

εἶχον. ““Απά 5ῖπ06 1Π6ΥῪ Ρδγίοοϊκ οἵ ΠῸ τηοτθ.".--- πολλοῦ ὀψωνοῦντες 

“Ραγχομαβίηρ ἀ6] σδοὶθ5 δ στθαΐ οοβί." 

ὁ 2. 
. 

τοῦ μὲν σίτου πεπαυμένον. “Τὸ Πᾶνα ἀρδίαϊηθα τότ 1πΠ6 Ὀγδαᾶ." 

-τὸ ὄψον αὐτὸ καθ᾽ αὐτό. ““'ΤἼΘ τηθαΐ ᾿ἰἰ561{ Δ]΄ο0π6." ΤΟΎ ν, 1η6 
τηθδΐ ᾿[56]{ ὃν 1156]. ---’λλόγου ὄντος περὶ ὀνομάτων, κ. τ. Δ. “ΔΑ ὁ0η- 

γΟΥΒΔΙΙΟΠ. ΔΥΪΒΙΠρ ἉθΟὰ  ΠΆΤΩΘΒ ΤῸΓ {πη 5, ΤῸ ναΐ Ῥαυ σα]  δοῖ, 

ΠΔΠΊΘΙΥ, ΘΔΟ ἢ τηΐϊρσΐ Ὀ6 (ἃ ΡΥΟΡΘΥ ΔΡΡΘ]]α ἰ0η)."---ὐπὶ ποίῳ ποτὲ ἔργῳ, 

κι τ. Δ. “ΤῸ »Πηαΐ ΡαΥ ΟῚ δοΐ ἃ πηὰῃ 15 Οδ]]Θ ἃ σαγπ  γΟγΟΙ5.᾽"--- 

ἐπὶ τῷ σίτῳ. “ὙΠ {μον Ὀτοδα."- --ὅὗταν παρῇ. ““ΥΒΘΠΟνΟΥ ἰδ θ6 

Ῥτθβθηΐ," ὁ. δ., ΠΘΠΘΥΘΥ Ὀγθδὰ θ6 Ἰαϊα ΒΘίογΘ {ΠΏ 6ΓῺ.---ἐπέ γε τούτῳ. 

“Οη {π18 δοσουπί, αἱ 1Θαβι."".--οὐ γὰρ οὖν. “ΒΥ ΠΟ ΙηΘ8η5." Οὐμ.- 

ῬΑΓΘ 11]., θ, 12. 
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Ὁ 3,4. 
τὸ ὄψον αὐτό. “ΤῊ τηδδὶ δ΄οπθ.᾽" Τηδὶ 1ἰΒ αὐτὸ καθ᾽ αὐτό, ἃ5 ἴῃ 

; ὁ 2. ΤῊ σοπιπιοη ἰοχίὶ ᾽85 αὐτοῦ. ϑίδρῃξδηβ οοη)δοϊυτοὰ αὑτοῦ. 

μὴ ἀσκήσεως, ἀλλ᾽ ἡδονῆς ἕνεκα. “Νοῖ [ὉΓ ἱγαϊηΐησ, θὰϊ 106 ΤῆΘτΘ 

εταιϊδοδιίοη οἵ {6 δρρείϊο." ΤΠδ ἰθτ «ἀσκήσεως ᾿'88 ΤΕΙδΓΘΏΟΘ 

ΡΓΟΡΘΙ͂Υ ἴοὸ διἰμίθίθβ, τυ ὑΟσΘ δοσυβίοιηδά ἴο δᾶξ 8η ΘΠΟΙΙΠΟῸΒ 
φυδηξίεγ οἵ δοβὴ, ἰπ ΟΥάοΥ ἴο Βίγεσίμθη {ΠΟ ῚΓ ΤΠ ΒΟΌΪΔΙ ΡΟΎΨΘΓΒ. 

σχολῇ. “" ΘοΔΙΟΟΙΥ."--τοῖς ϑεοῖς εὔχωνται. ΟὈΤΏΡΆΓΙΘ ἱΥ., 3, 24 --α 

εἰκότως ἂν οὗτος, κι τ. Δ. ““ΤῊΪΒ οΩ6 Βῃουϊά πδίυγα! ν ΡΓΔῪ (ογ δϑυπηά- 

πο οἵἉ 465}},᾽" ὕἱ. ε.,ὄ [0 ΘΟΠΒΌΠΊ6.---προςέλαδεν. ““ΤΌΟΚ ἴῃ δάάϊείοι.᾽" 
--οἱ πλησίον. ““Ὑοὐ 0 8.6 πϑδγ." ϑυρρὶν ὑμεῖς. ΤῊ ργοποῦῃ ἰθ 

δχργοββοὰ ἰπ (6 τσ. Οτ., ἰἰ., 3, δ4, αηὰ Ονὑτορ., Υἱ., 3, 4.-τῷ σίτῳ 

ὄψῳ, ἢ τῷ ὄψῳ σίτῳ “Ηἷ8 ὑγοδὰ 85 τηδϑὶ, οἵ ᾿νἷβ πιϑᾶὶ 85 Ὀγοδὰ.᾽" 

Οοιηρατο ὶ., 3, δ. 

δ. 

ἐπὶ τῷ ἐνὶ ψωμῷ. ““Ταδιίηρ ΤΏΔΩΥ ἀΪ5}}65 νυ 11} ὁη6 Ρί6ο6 οὔ Ὀγοαᾶ." 
{λιοταῖν, “ οἢ ὁπΠ6 ρίδοο οἵ ὑγοδὰ."---πολυτελεστέρα ὀψοποιία, κ. τ. λ. 
ΑΩΥ ΘΟΟΚΟΓΥΥ͂ ΠΟΤ Θχίγαναρδηΐ, ΟΓΥ ΟΩΘ {πᾶϊ ἴῃ ἃ πγθαῖου ἄσρστοο 

5ρ0115. 1π6 νἱδπάβ, (δη ταὶ νυν εἰσ ἢ6 ῥγϑοιίοοβ ἡνμο," ἄς. Ῥὸγ ἢ 
μᾶλλον, ἃ οοττοοιίοη οὐ Οδδβί8]10, τϑϑηῦ οὐϊιἰοηβ πᾶν ἡ μᾶλλον. --- 

πλρίω μέν γε, κι τ. Δ. ““Βίησθ 6 ΓΪΧΘΒ ΤΉΒΩΥ τηογο {πίη {πη 186 

οὐκ ἀο," ἄς. Το Μ55, μᾶνο πλείω μέντοι.---ἃ δὲ ἐκεῖνοι μὴ συμ- 
“ἰγνύουσιν, κι τ. Δ. “ΉΠ6 ΒΘ ἡγῆὸ ({}|8) τηΐχοϑ ἰοροίθου σοπάϊ- 

τηδηΐβ ννυθ ον {ΠΟῪ ὧο ποῖ τηΐχ, 85 θείηρ υηδο (8016, ογγβ, {{ ἱπάδοα 
{ΠῸῪ δοὶ τί αι ν, ἀθὰ ἀσδίγουβ (ποὶγ τί." 

46. 

παρασκευάζεσθαι μὲν ὑψοποιούς, κι τ. Δ. ““Το ῥτονίδο οπο᾽ 5 β6ὶ 
ἢ σοοῖν {1 ἅγὸ ροτίΘΟΙΥ δοφυδίηϊοά υνῖτἢ {οἷν ἀτί, δηά γοὶ {πδὲ 

πο μιἱπιροῖ, ἐπουρὴ οἰαἰπιίηρ πὸ Καον θάχο οὐ τ ΐ5 δέπη ὑγοίεββίοη, 
νου! δἰιον ιἰνο ἀΐδινοβ ργοραγοά Ὀγ {πο πν."" 1 τ γα, “ἀἢὸ τη μα 

ὅοπο Ὁγ {ν6π|."".--καὶ ἀλλο δέ τι προςγίγνεται, κι τ. Δ. “ Απὰ δοπιο- 
νη εἷοο ὑσπίθοα δοογύσα ὑπίο {6 τῆδη ἡν0 ἐκ δοουδίοπιού," ἄτο., 

ἐ, «, δη δὐδίεἰοηδὶ ον! οί }}5. ιέ τ. -ιμειονεκτεῖν. “Τὸ θο διἰηιοά."" 
“ποδῶν τὸ σύνηθες. "" Μίιδδίηρ Ὑθδὲ "6 νᾶϑ δοουπίοπηοὰ ἰ0.".---τὸν 

ἕνα ψωμὸν ἑνὶ ὄψῳ προπέμπειν. “ ΤῸ ΒοσοιίΡρδῺΥ βίη ρίθ τηογβοὶ οὔ 
διολά στ αἰηρίο πιογβοὶα οὐ τῆι." Το ἀπίίοϊο σγὸ ἱπιρατῖν ἃ 

ἀἰκιτίθυιϊτίνο (ΟγοΟ.--τῦτε μὴ παρείη πολλά, κ. τ. Δ. “Ὑου]ά ὕο δ0]6 
ἴο ὑϑὸ ψ[Π ρίδακοτο ἃ βίηρίο Κιε ἀ οὐ πιδαΐ, νυ βΟΏΟΥΟΥ υ τοίνυν πρὶ 

ΒβΒοῖ ὕο ῥτγοπσηι." 
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ὁ 1. 

ὡς τὸ εἰωχεῖσθαι, κ. τ. ἃ. ““ΤΠδΐ {Π6 νϑτῦ εὐωχεῖσθαι, ἴῃ 1Π6 1Δῃ- 
σαδρσθ οὔΠ6 ΑἸμοπίδπβ, τηϑδηΐ “ἴο δαί." ΟΌΞΘΓΥΘ ΠΘΥΘ {Π6 ΡΘΟΌΪΑΥ 

(οτοα οἵ καλέω.---τὸ δὲ εὖ προςκεῖσθαι. ““Απᾶ ἐπαΐ 186 νγοτὰ εὖ νγᾶϑ 

αἀάρά, παῦ ὑγΧ86 Τὺ δαΐ ἴῃοβϑ {μϊπσβ ῬνΒΙΟἢ," ὅἄτο., ὃ. 6., ἰῇ ΟΥ̓ΘΥ 

[0 ΘΧΡΙΘ55 [Π6 ΓΆΠΟΥ [ῸΓ νΠδΐ νου] ἀἸβουά θυ ΠΟΙ ΠΟΥ ὈΟΑῪ ΠΟΥ Τηϊηὰ, 

ἃπά τηϊρηΐ Β6 ΘΑΒΠΥ ΡΥΟΘΌΤΔΌ]6. ΟὈβθῖνθ ΠΘΊΘ {Π6 ἴοτοΒ οὗ ἐπέ, πα 

ΘΟΠΊΡΑΙΘ {Π6 Θχρ]απαίϊοη οὗ Καμπου : “Ὁ Ῥγωροϑίξιο ἐπί δἰσηϊβεοαὶ οσοπ- 

ἀϊιίοπεηι υεἰ σοπιδίϊϊμιηι: ἐπι εὖ αἀλάγετε ξα, κι εα σοπιεάαηιι5, φι,᾽" 

ὅχο.---ὥςτε καὶ τὸ εὐωχεῖσθαι, κ. τ. Δ. ““80 1ῃδὲ 6 Τοίογγθα Π6 θῖν 

εὐωγεῖσθαι ἴο ἴπΠ0586 γγῆο ᾿ἰγοά τηοάθυαῖθὶγ." 



ΒΟΟΚΊΙΥ. 

ΟΗΑΡΤΈΚ 1. 
41 

καὶ εἰ μετρίως αἰσθανομένῳ. “Ἔνδη ἰ{ τηοάογαδίοὶ Υ ἱπί Πἰσοηξ,᾽" 
᾿.ἕ ξ., αυύδα ἢ ΟΠΪΥ οὗ τηοάογαῖθ υπάοτγβίαπάϊησ. Οὔβοσυθ ἴππ6 ἀἰδδτ- 

Θησθ δαΐνγθοπ εἰ καί πὰ καὶ εἰ. 'ΤῊΘ ΤΌΥΤΏΘΥ Ττηδδπ5 “ δἰ ΠουρὮ,᾽" 
πὰ καί Ὀεϊοηρ5 ἴο 1η6 βεπίθποο, δπὰ δ] Ποὐγβ βοιηθίίηρ νυ] ἢ ἀ065 

ΟΥΨΠΙ ΤΟΥ οχίβέ, ΟΥ 85 οχί βιὰ ; 106 Ἰδίτ6 Υ τηδδηβ “ δύδη ἵζ᾽" δηὰ 

μσγθ καί θοϊοηρΒ ἴἰο εἰ, δηὰ ποῖ ἴο ἐπ βοηΐθποο, δηὰ Δ]Π]ονΒ ἃ βὺρ- 

Ροβοά σᾶβο Ὁ μοι ἀοθ8 ποῖ οὐ ὙὙΠῚ ποῖ οχίβί, Οὐ 8:48 ποῖ οχίβίδα. 

Οοπιρᾶτο Καλπεγ, ὁ 861, .7εἰγ.---τοῦ Σωκράτει συνεῖναι. ““ΤὭδΠπ ἴη- 
εἰπιδον ὑυῖτἢ Ξοσγαίεβ.".---ὁπουοῦν. “ΑΠΥ ΨΏΟΤΘ ΥὨδίβοουοσ." Οὐ- 

Βόγνο {πὶ ὁπουοῦν, ὁςτιςοῦν, ἄς., ΗΚ 1:6 1,διΐη μδίσμπιφιε, φιΐσωτη- 

γε, ἄχο., ἴα Κα οἰ ΠΟΥ ἃ τορι ἰοπ οὗὁἉ 1Π6 γοιὸ οὔ 18:6 οἴδυδβο, οὐ σοαυϊτθ 

εἶναι ἴο ὍὈ6 Βυρρ!ῖδά..---τὸ ἐκείνου μεμνῆσθαι. ““ΤΊῊΘ γοορο]]δοιίοη οὗἁ 
μέτα," ὑ, ε., 106 τϑοδ Π ηρ εἰπὶ ἴο π᾿ 5 τοοοὶ]δοίίοη.--καὶ ἀποδεχομέ- 

νους ἐκεῖνον. “ Απὰ ψ0 διηδγασαὰ [18 ἰ6 πη 6.85." ΟὈΠΊραΙΘ ἴδ 6 6χ- 

Ρἰδηδιίοη οὐ ΚΝ ΠΟΥ: “ Ομὲ εὐ ἀϊκεὶριἔπαπι σεφμεδαπίαγ. 'Αποδέχε- 
σθαί τινα νεῖ τι εεὶ Ῥτοδαγε αἰΐχμεπι (αἰΐευγωμα δεπίεηϊαπι) υεῖ αἰϊφωϊὰ."" 
-- σπουδάζων. “Τὴ ΒοΙίουΒ τηοοά."" 

4 3. 
ἔφη μὲν ἄν. “Ἠδὀδ τνουἹά 5Βδγ,"" ἵ. ε., [6 Ὑγ85 δοσυβίοτηδα ἰ0 5ΒΔγ. 

Οοιῖρατο ἱ., 1, 16.---τὰ σώματα πρὸς ὥραν εὖ πεφυκότων. ““ὙΝ ΟἿ] 6π- 
ἀσννοῦ ὉΚΥ παΐστο ἰπ τνοΐγ ρουβοῦδβ (ὉΓ Ὀσαυίγ." Μοτὸ ΥγΘΟΙ͂Υ, κυ ἢ 
οδυίν."---ἐτεχμαίρετο δέ, κι τ. Δ. “Ὁ σοηθοίυγοί, α͵5ο, ὀχοοῖοπὶ 

ἀϊπροοίεἰίοηδ," ἑ. ε., νι μδι ἀϊπροδίεἰοην ννογο ὀχοοϊϊοηί.---οἷς σροζέχοιεν. 

“ἸἼὙμοδο τοίη ζα ὕπο νυ δον {μου ἀρρὶίοά ἐνοπηβοῖνοβ."""-μαϑημάτων 
πάντων. “ΑΙ τπόδὸ ὑγάποννοα οὐ Ἰοδγηΐης.᾽".---ἶστιν. “ΟὯδ δδα ἰὲ 

ἢ δία μουνοτγ.".---οἰκεῖν. “Τὸ τορυϊδίο."".--εὖ χρῆσθαι. “Μαπδρκο 
ψ0}}."-- παιδευθέντας. “ 1{ ἱποιγυοίοα."" 

48. 
οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον, κι τ. Δ. “ἠδ ἀἰά ποῖ τιδκὸ δάναποοι ἴῃ 

δο καπιδ ὙΓΔΥ, πονγόνον, ὑπο 811." Ὑ86Ὸ ματιίοϊο δέ, ἐπ μἷδοο οἵ 
νόος τνὸ σοσοπά νυυοπὶ ἰπ ἴνο οἴπυκο, ἐν πότοὸ ρίδοοά ὅἤον αὐτόν, θ0 
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Οδ156 (15 ννοτὰ 15. ὁρροββᾶ ἴῖο {η6 αἰ δυθηΐ ΟἹἽΘΥ ατίβ ΒΟ ἢ 506. 

γΓαΐθϑ διηρὶουθά. Οὐ δπᾶ ἀλλά ἅ16 ορροββϑά ἴο βοὴ οἰ ϑυ.---μαθήσεως 

δὲ καταφρονοῦντας. ““Βαΐ 5]]σῃῖη σ᾽ ἸΠΒ ΓΠΘΠΠΟΗ." Ὑ 6105 βρη γίησ 

«ἴρ σαγα [ῸΥ,) “{ΠῚΠΚ τη ἢ οὗ, ΟΥ ΤΠΘΙΓ σΟΠίγΑσΙ65, ἅγ6 σοηβίγαυσα 

ὙΠ ἃ σϑηϊῖν6 οἵ {Π6 Ρθύβοῃ οὐ ἱμίησ οαγθα [ῸΥ, ΟΥ ἀϊβτοσαγάθα, ἄσ., 

ἃηἃ δὴ δοουδβαίϊνα οὗ 1η6 δᾶιβθ οἵ οᾶγθ, ἀἰβγοσαγᾶ, ἄο. (Καλπευ, 

ὁ 490, 551, 761.) --- ἐπιδεικνύων. «““ Τηβίαποϊηρ.᾽" --- εὐφυεστάτους. 

“Βεϑβϑύ 1π Ὀγθϑᾶ. --λφοδρούς. ““ΜοΙΠΘβοιηθ.". --ἐκ νέων. “θη 

γουηρ.᾽"--ἀδάμαστοι. ““ΝΝοΐ ὈΤΌΚΘΗ ἰη.᾽--δυςρκαθεκτοτάτους. “ΘΙ 

αἰ ου!ς ἰο Πο]ὰ ἰη."--τῶν εὐφυεστάτων. ““ἼΤΠαΐ ἃτ6 οὗ 1ῃ6. θοβὲ 

Ὀ]οοὰ." --καλῶς ἀχθείσας. ““ὙὍΥΕ]] ἱταϊποα." ΤΠ ἔθτιη ἀχθείσας 15 

ῬΘΟΙ]ΙΑΙΥ 564 οἵ που ηᾶβ. ΤῊΘ ννοσχὰ “" απίσγαϊπθα,᾽" ἀναγώγους, ἈΘΤΘ 

ΔΡΡΙΪΘα ἴο Ποιηά8, 15 ἀρρ! θὰ ἀῦονθ ἴο Πουβ68, {{]., 8, 4.--- μανιώδεις. 
««ἨΔΌΙα.᾽ 

ὁ 4. 

εὐφυεστάτους. ““ ΟΥ̓ ΠΟὈ]Θ5[ παΐυγ65.""--ταῖς ψυχαῖς. ΤῊΘ ρατὲ 

οὗ ΔηΥ ἱῃίησ αἴδοίθα Ὀγ 1Π6 οροσζαίΐοη οὗ 1η6 νϑιὺ 15 ραΐ πῃ 1Π6 8δοὸ- 

οαβαΐίνο, Ὀὰΐ ᾿πβίθδα οὐ [Π15 δοσυβαίνθ {Π6 ἀαἰν6 15 Βοιη  ἸΠ|65 56, 

ἃ5 ΠΕΙΘ. (ΟΟΠΊΡΑΙΘ ἤ]αμίλία, ᾧ 424, Οὐδ. 1.γ)--μεγαλείους καὶ σφο- 

δρούς. “ϊρἢ βου]δα δπά βπουρθίϊο." ---κακὰ ἐργάζονται. ϑοχμηθ τραᾶ 
κακὰ ἐργάζεσθαι. 

ὁ 5. 

τοὺς δὲ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας. ““ΤΏΟΒΘ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ὙΠῸ 

1ῃπουρηῦ ΠΙΘΉΪΥ οἵ {ΠΘΙΊΒΘΙν 65 ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ Οὗ ΤΙ ΟΠ .685.᾽---ἐφρένου, 

λέγων. “δ Δδαπηοῃίβηθα ὈΥ βαγίηρ." ---εἴ τὶς οἴεται. ΟΌΒουν [ἢ 

δι ρ] ουτηθπηΐ οὗ {Π6 ἰηἀϊοαίγθ ΠΟΘ ἴῃ 18 ογαίϊο οὐϊίφια, ἴῃ 6. οὈ͵δοΐῖ 

Ὀοίησ Ὀγουρηΐ ὈΘΙΌΥΤΘ 1Π6 τηϊηὰ ποΐ ἃ5 ἃ Τῇθσθ οοποδρίϊομ, θὰ ἃ8 

Βοπιοίῃϊπρ σογίαϊη, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ [0 ΤΟ ΠΩ͂ΘΤ {16 Παγταίγ 8 ΤΏΟΥΘ δηϊτηαίθα. 

-διαγνώσεσθαι. “δ Ψ11 ἀἰδίϊησυβιι Ὀθίγνθθη." -- εὖ πράττειν. 
ΓΤ Πδΐ Π6 15 δοίϊηρσ ΤΡ. ]Υ.᾽" ᾿ 

ΟΗΑΡΤῈΚ 1]. 

ὑὰ. 

ὡς ποοςεφέρετο. ““Ἤονν 6 Δ558168."---καὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σο- 

φίᾳ. ““Απά ΨἘὴΟ ῥγϊἀθα {πο βοΙν 95 ΡΎΘΔΙΥ ὍΡΟΣ {Π6ῚΓ τνϊβάοση." 

Οὔβοσνθ {πᾶὶ 1Π6 νϑυῦ φρονεῖν Μ] ἐπί δἀηὰ ἃ ἀαϊϊνθ ἰβ ἸΒΌΔΙΥ ἃο- 

οομραηϊθα ὈΥ {Π6 δάνϑυῦ μέγα.---Εὐθύδημον. ΟΟΙΏΡΑΙΘ ἱ., 3, 9. Α 
αἰ σθηΐ ρούβοη οἵ {ῃ}8 πᾶτὴθ 18 τηθηϊοπηθα ἴῃ ἷν., 8, 3.--- γράμματα 
πολλὰ συνειλεγμένον. “δὰ οΟἸ] οἰ α πυπιοτοι5 οχίτδοίβ." ΚΟ Ποτ 
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ΘΟΙΤΘΟΌΙΥ τηαἰ πίαίπϑ, (πὶ γράμματα ᾿85 Βοτο 186 ἴοτοο οὔ συγγράμματα, 
ΟΥ συγγεγραμμένα, “ Ῥγαεερία εἰ ετεπιρία ε δετίρίοτίδιις ετεεγρία.".--- 
συνειλεγμένον. Ῥετίδοσξ ρᾶ55ῖγ76 ρϑγίϊοῖρ 6 ἴῃ ἃ πη ἀ]6 56η86, ΟΥ, ΤΑΙ ἢ. 

6Γ, ἴ8:6 ρετίδοιϊ πιά ἀϊο ρατιοῖρ]α ἃ“: οης6.---ἐπὶ σοφίᾳ. “Ἰη ννϑάοτη.᾽ 

1 τόσα ν, “ ΤΥ νυ βάοπι.᾽" --- διὰ νεότητα. Οὐτηραγθ {ἰϊ., 6, 1.-τοκαθί- 
ζονντα εἷς ἡνιοποιεῖόν τι, κι τ. Δ. ““ Ἀσουβίοτηδα 10 50 ἱπίο 16 5.05 
οἵ ἃ Ὀγίαϊα πιδκοτ, ομ6 οὔ ἰο56 ΠΟΔΓ 1Π6 τηλτκοί- ᾽δοο, δηὰ δῖ ἀοννῃ 

τποτοίη."" ΤῊΘ ργοροβίτίοη εἰς "85 ἴσο 1Π|6 ἴοτοο οἵ ἃ νϑτὸ οἵ πιοιϊίοῃ. 

2. 

διὰ συνουσίαν τινὸς τῶν σοφῶν. “ἴῃ σοῃβοαθοποο οἵὗὨ ἱπεϊ 8. 
τ δ ΠΥ ὁπ οὗ ἴΠ6 Ξορηἰβίβ."".-- πρὸς ἐκεῖνον ἀποδλέπειν. “1, οοκοὰ 

ἴο πἷπι." Το Ἐπρ] 5ὴ ἰάϊοτη 18 1η|6 Β8ΠῚΘ: “10 ἸΟΟΚ ἴο ἃ ΡΘΥΒΟΙ," 
τ. ε., ἴο ὄσχρδοῖ ΒοπΊ6 ΠΟΙ͂Ρ ΟΥ δ5βίβία ποο ἔγοῖη ἢ ΠΊ.---σπουδαίου ἀνδρός. 

“ΟΥ̓ πη 8516 πιίηϊβίοτ.᾽".-- κινεῖν. “ΤῸ γοῦβθ,᾽" ἑ. ε., ἴο ἱπάσοσσ Ηΐπὶ 
ἴο Βρεακ. Οοιραᾶτο Καλπεν, " αὐ ἰοφμεπάμτη ἐχείίατε,᾽" ἃ 4150 Πεῖτε- 

δον πὰ διαϊίδαμτα, αὦ Ῥίαϊ., Τα σϊά., Ῥ. 323, Α. Ὑα οκθπδογ, 1658 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ, γοηάΥ5 ἴξ ὉῪ 1Π6 1,Διΐη γεηρετε, ἱ. ε., ἴο πϑίι]6 οὐ Ῥγόνοκθ. 

--τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας τέχνας, κι τ. Δ. ““ΤΏδι πίδη σουϊά ποῖ ὈΘσΟΠΊΘ 

8816 ὄνδη πὶ ἀτίβ οὐ ΠΠ{π|6 ἱπιροτίδησο υυἱτμους ἢς ἰηδιγυσίοτβ.᾽" ΤῊΘ 
Θχργοβδίοη σπουδαῖος τὴν τέχνην 5 16 Β8π|6 85 δεινὸς τὴν τέχνην.- 

ἀπὸ ταὐτομάτου. ““ ΘροπίδηδοῦδΙν." ὍΠ6 βΒᾶπιο, ἰη (οί, 85 φύσει. 

ὁ 3. 

φυλαττόμενον, μὴ δόξῃ, κι τ. Δ. ““Αηχίουβ ᾿δβὲ 6 ΔΡΡΟΆΓ ἰο δά- 

τηΐγο βοογαίοβ (ὉΥ υνἰβάοτῃ.".-- Εὐθύδημος οὗτοσί. ““ΤῊΐϊ5 ΕΘΗ γ ἀοπιὺϑ 

μοτα." ῬΓΌΡΟΥ πδτηθβ, ὑπ θη πἀοοοτηραπίοα ὈγῪ {6 ἀοπιοηδβίγαινο8 
οὗτος, ἐκεῖνος, ὅδε, ἀπιὰ αὐτός, ἃτὸ υυἱτδουῦιϊ {ἶνὸ ἀτιίοῖο, (Καλπεν, 453, 
.7ε|.}.--ν ἡλικίᾳ γενόμενος. “Οἡ πανίπρ' τοδβοθιϑὰ 1)6 ῬΓΌΡΘΥ 6," 
ἧ. ε., ἴνσ ἀφο οὐὁἩ πιδηπῃοοά. ὙΠῸ ἰότῖι ἡλικία ρτορονν ἀδηοίοβ τΠ6 
856 οἵ τὴδη ἤγοιη Ηἷβ εἰρηίδοπίῃ Ὑδᾶγ ἰὸ πα ΠΠίδιν.-τῆς πόλεως 2ό- 

γον περί τινος προτιθείσης. “ΤΌΘ Βίαϊο ψίνίπρ Ηἶπὶ ρογτηίβαίοη ἴὸ 

προὺῖκ ἀϑοῦϊ ΤΥ τηδίίογ" Τὴ6 σχργοδβίοη λόγον προτιθέναι ἷπ ἴῃ 
Τ1λιυίη εσρίαπι ἀϊεενάϊΐ Γαεετε. ()' Οτεί!ε, αἀ Ολαγίε., »..111.,), ΑΔϑοτντδο 

Αἰδοπίδη ροορίο Βα ὕσοη σοηνοησά ἴῃ ἈΡΒΟΠΙΥ, ἃ πογα ά σανο Π|Ὁ. 
ἐν ἰο αὐάγοδο πὸ ροορίο ὕροη ἃ ρῥγοροβδά βυδήίδοϊς ὈῪ τὴ ὉδΌδ] 

οττηυϊα τίς ἀγορεύειν βούλεται .---ἰξ ὧν ἐπιτηδεύει. “ Ῥτοτα 16 σοη- 
ἄσεϊ πα ποῦν ρυγῦσπ." Αἰιγαοιίοη ΤὉΓ ἐκ τῶν ἃ ἐπιτηδεύει.---«αλὸν 
προοίμιον τῶν δημηγοριῶν παρασκευάσασθαι, κ. τ. Δ. “Τὸ μᾶνο σοῆ- 

δοείδά πὴ δά πηίγαθ! ὁ ργσαπιδὶο ἴὸγ εἷπα ρυδὶο ογαιίοην, γοπν δὴ δηχί- 
ΙΥ ποῖ ἴὸ ἀρρδαγ ἴὸ ἰσπγα ΠΥ {πίη ρ ἵγοτι ΔῺΥ ὁ56." Οὔογνο {μαι 
'φον ἰδ Αἰείο ΓῸΓ τινός.---προοιμιάσεται. “δ ΨΗ] στὸ τμο ἀχοιἀΐαπι." 
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ὁ 4. ᾿ 
ἀκούων. ““ΑἸΒΟΟΡΙ 1 πρδγά."".- --οὐδ᾽ ἐπεμελήθην, κ- τ. Δ. Φ«Νοὺϊ 

γγὰ5 1 δύ ὺ βο]οϊϊουβ οὗ ΔΠΥ ὁΠ6 οὗ ῃοβΘ ΠΟ ὑνοσα δοαυδἰηΐοα τυ ἢ 

1656 ταί το 5 ὈΘοομηΪη ς Δἢ ᾿Πβί τ οἴ Οὐ πίο Ιη6.᾽ ---τἀναντία. ΘΟΡΡΙΥ͂ 

ἐποίησα.--- διατετέλεκα φεύγων. “1 Πᾶν6 ΑἸνγαγ5 ἀγοϊᾷθᾶ." ΟΟΙΏΡΑ͵Θ 

ἷ., ἢ, 28; 111.,1, 4.--λτὸ δόξαι. ““ΤῊΘ ὙΘΙΥ Δρρθδάτζαποα οὗ 11. -ῦν 

ἀπὸ ταὐτομάτου ἐπίῃ μοι. ““ΜΑΥ͂ ΟΘΟῸΓ ἴο Π16 ΒΡΟΠίΔΠΘΟΙΒΙΥ.᾽" 

ᾧ ὃ. 

ἁρμόσειε δ᾽ ἄν, κι τ. Δ. “Ἰ| τηϊρῃΐ 5βυϊξ, 4150, ἔΠ056 ἴο ΤΌΤΤΩ {πο 

ῬΓΘΔΙΏΒΙ6 ἴῃ {Πβ αΥ, ΠΟ ὙΥ 5} ἴο οθΐαϊη ἃ τηθάϊοαὶ ἀρροϊπίμηθπέ 

ἤτοτὴ {86 5ίαΐθ.᾽ (ΟΙΏΡΑΙΘ ΚΟ ΠΟΥ: “ριεδ[ιεὶ πιεάϊοὶ πιμπιι5 ἀσοίρετε.᾽" 
Ὑ δἰβκθ ΒΌρροβθβ ἱμαΐ ψαδ!ῆθα Ρἢγ βίο ηβ ὑγΌΥΘ δρροϊπίθα Ὀγζ 1μ6 

ῬΘΟΡΙΘ ἰπ Δ5ΒΘΠ]Υ. 'ΤΏΘ5ΒΘ ὙΥΘΙΘ οὗ ἔνγο οἸα55685 : {Π8 ἴτθϑ, ὑγο δἵ- 

ἰθπαθά ἰο {Π86 ἴγθε ; δπᾶ {ῃη6 5]ανθβ, ο ουτοα 1Π6 5ασθβ. ΤΉΘΥ 

τοοοὶνϑὰ {πὶ βϑ]ατΥ ΤτΌτὰ {Π 6 ΡῈὈ]1Ο ἰΓΘΑΒΌΓΙΥ.---ἐπιτήδειον. “Αα- 

γαηΐαρθοιβ.᾽" ΕΥΠαβίϊ {ΠῚΠΚ5 ἐπιτήδειον ἀπά ἐντεῦθεν ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ, ΒΠ6Θ 

ΠΟΥ ἅ16 ποῖ ποίϊςϑα ἴῃ {Π6 ἱγαπβιαίίοη οἵ ΒΘββδτῖο. ---τῶν ἰατρῶν. 
“«ΟΥ̓Π6 Ρῃγβιοίδηβ οὔ ῃ6 ἀαγ." ΟὈΞΟΥΥ ἴΠ6 ΖΌΤΟ6 οὗ [Π6 ΔΥ(1Ο 16. --- 

τὸ δόξαι μεμαθηκέναι. ““ΤἼΘ ὙΘΥΥ ΔρρΘατίπρ ἰο πᾶν Ἰθαυπβᾶ."--ἐν 

ὑμῖν ἀποκινδυνεύων. “ΒΥ ἱγγίησ ΘΧΡΘΙΠΘηΐΒβ ΠΡρΟὴ νοι." ΤΑξΐοΤΑΙΥ, 

“ἐ ΔΙΏΟΘΠΡ Υ011,᾽ ὁ. 6.7) ἴῃ ὙΟῸΥ οᾶ56. ΞΟΠ ΘΙἀΘΥ ΔΡΕΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΤΘ5 Ρ πῃ, 

Η. Ν., χχῖχ., 1, “" Πιβοιπὲ (πιεάϊοῖ) ρετίοιι15 ποδιτῖβ, εἰ ἐχρετίπιεπέα ὈεΥ 

πιοτίε5 αριιπὶ."".--τῷ προοιμίῳ «““ Αἴ {Π15 ΤΌΥΠῚ ΟΥ̓ ΡΥΘΔΙΏΒΙΘ.᾽" 

4 6. 

φανερὸς ἦν. ΟὈΠΊΡΆΓΙΘ ἱ., 2, 10.---σωφροσύνης δόξαν περιθάλλεσθαι. 

“ΤῸ ἱπγοϑὺ Πἰτηβοὶ τ ἢ ἃ τορυϊαίίοη ΓῸΓ πηοδοβίγ." ΟΟΙΏΡΑΙΘ 

ΘΟΒΠΟΙάΘΥ : “ Τασεπᾶο αϑϑιπιετα εἰ σοπιδεμὶ ἰαιάεπι πιοάεείϊς." ἘῸΝ- 

ΠΟΥ 5 σΌ ΠΥ οἵ ἃ β'ΠσΌ]ΑΓ Οὐ θυβισ ἢ ΠΘΥΘ. “5΄ησα ἘΠ ἢν ἀθτηιβ,᾽") μ6 

ΤΟΙΊΔΥΚΒ, “15 58], ἴῃ ὁ 8, ἴο Πανθ ἀδραγίβα, ναΐ 1β ποὺν στϑὶαϊθᾷ τηυβὲ 

θ6 Βυρροβϑᾷ ἰοὸ βᾶγθ μαρρϑπδᾶ οἢ ἃ βιιθβθαιῃδπέ οσοαβίοη." Νοΐ 50, 

ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ὈΥ ΔΠΥ͂ ΤΏΘ84Πη58. [π ὁ 8, ΕἘΠΓΠΥ ἀθτηῈ5 15 βαϊά ἰὸ αν θ6 θη 

πηι ἐλε αοἱ οΓ ἀερατίϊηρ 6 η ϑΘοογαΐθβ Θοιητηθποθα μἷβ αἰΐδοκ, ἀπὰ 

ὯΘ 18 ΠΟῪ σϑργθβθηΐθα ἃ8 μανὶπσ θθθη ἱπαάμποθα ἴο σϑιηδὶῃ ΕΥ̓͂ γΒαΐ 

μ6 μοασὰ [4]] ἔγοπι 1ῃ6 1108 οὔ (Π6 ΡῬὨΪΠ]ΟΒΟΡΘΓ.--ϑαυμαστὸν γάρ, κ. 

τι. “10 ΙΒ βίτδηρθ, ἴθ, ΝὮΥ ἰπ 1Π6 τνουἹὰ 1Π6Ὺ γὴῸ ὙἸ5},᾽" ἄτα. 

ΤῊῈΘ Ῥδσίῖο]θ γάρ ΠΘΥΘ ΒΘΙΥ͂ΘΒ ἴο ἄγαν ἃ σΟπο] υϑίοη. Ξϑοοσδίθβ ζΌΤΤΩ5 

Δ ᾿πίδυθποο ἔγοτα {Π6 ργουϊουβ οοπαποὶ οἵ ΕΠ ΠΥ ἀθυλιβ ; ἃ πᾶ ΒΘ ΠΟΘ, 

[ῸΤ ἃ 16 ΤᾺ] ἐγαηβ]αίϊοη οὗ γάρ (“ [Ὸ7 5}, Ὑ76 ΤΥ ΒΌΡΡΙΥ 1Π6 6] ρ815 ἃ 8 

[Ὁ]]ονν8, νυ τἢ Ἡοτθβί : οὐκ ὀρθῶς ποιεῖς φυλαττόμενος αὐτός τι φθέγ- 

γεσθαι.---ἄλλο τι ἱκανοί. ΟὈΙΏΡΆΓΙΘ ἱ., 2, 40.---ὡς συνεχέστατα. “.Α.5 



ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ΙΚ.--- ΟἨΑΡΤΕΞΒ ιἱ. 98. 

ΠΟΘΒΒΆΠΕΥ 85 μοββίδί δ." Ἐγποϑιὶ δπὰ Ὑ εῖβκθ Ἂχρίδίη ("8 ὈΓ 
“ὁ φία πα ἃ εσπισιίο εαρίο, πμῖῖο ἱπίεγυαίϊο {αείο." --καθ' ἑαυτούς. “ΒΥ 
υνοτηβεῖνοβ,᾽" ἑ. ει, υπ855ἰβιδὰ.--παρὰ τοῖς ἀρίστοις, κι τ ἃ. “ὙὙΜπῈ 

ἴποβο το δδοπὶ ἰο ὃ6 τηοϑβὲ κι! θὰ." Ηδτο ἀρίστοις ἰβ αἰἰταοίςἀ ἰηΐο 

τὴ σᾶ86 οἵ τοῖς.---ἔνεκα τοῦ μηδέν, κι τ. Δ. “30 88 ποΐ ἴο ἀο ΔΗΥ͂ 
είς υυἱεβουῖ ἐδοῖγ Ἰυἀ σπηθηὶ."" --ὡς οὐκ ἂν ἄλλως, κι τ. Δ. ““ΤΒΐηκ- 
ἐπε ἐὐδὲ τον οουϊά ποὲ οἰδοτνν 86 Ὀθοοιη6 ὑγοσίην οἵ ποιῖοθ." Ἐφαΐν- 

αἰθηΐ ἰο νομίζοντες ὅτι οὐκ ἂν ἄλλως ἀξιόλογοι γένοιντο. ΟὈΠΊΡΔΓΘ ἴἰ., 

2, 13.---αὐτόματοι. “ΒΥ υπἰηϑίτγυοίοᾷ ἰδἸοηϊ." 1 ἸΠΘΙΑΙΙΥ, “ οὐ μ6π}»- 

βοῖνϑβδ." 

ὁ 17. 

καίτοι γε τοσούτῳ, κι τ. Δ. “ Απὰ γοῖ, {Π6586 ἸΔίίο Υ δ ΓΒ ΔΥῸ 50 

πιοῖν τοῦτο ἀἰδίσοϊ! ἰῃ ἀχοουϊτίοη ἐμδη 1}6 οἴ 6 γβ, ὈῪ ον τηθοὶν, αὶ- 

ἰθουσῖν τοῦτο ὈΌΒΥ {ποτηδοῖνθβ δῦουξ τ 6 πὰ, 16, ἡγἢο δοσοιηρ ἰβὰ 

ἰνόπι, ἄγ ἔδυγοῦ ἰπ ΠΟΤΏΌΘΥ," ἵν. ἐε.ν πῃ ῥτοροχίοι τὸ 1π6 οοτηρατγαίνθ 
ἤἜγΠ655 οἵ ἰπο56 νγο βυσοδοί, 

ὁ 8. 

ἀκούοντος Εῤθυδήμου. “ΗΠ Ἐπιδγ ἀοτηυβ μϑαγὰ πΐπὰ υυἱτμουϊς 

αἰξοπείοη,᾽" ἡ. ε.. ποτ ὶν ποαγά, Ὀυϊ ἀἰὰ ποῖ βϑοτῃ ἴο μᾶν δὴν δἰἱοηιτίοη 
ἴο δία, Τὸ 8 5 ορροδοὰ προθυμότερον ἀκούοντα νυἱιϊοῖν ΡΓΘΒΘΏΔΥ 

Το ϊοννΒ.---τοιούτους λόγους ἔλεγε. “ἰβοά [0 τᾶκὸ βιυοὶι τοιηδτκβ 88 

{π56." Οὔβοόσγνυο (6 ἴοτοῦ οὔδμὸ ἱπηροτίθοι. Κμηοτ᾽Β οὐβοσνυδίίου, 

τοίοσγοὰ ἰὸ ὑπάδυ ὁ δ, δρρ᾽ 65 ΤΠΟΤΟ ΘΟΙΓΘΟΙΥ Πότ, βίωοο ἐπ 8]1]ὺ- 

βίου ποῦν ἰβ ἰ0 ΒΟΥ ΓΙ σοηνογβδιΐίοηβ βυυβοαυσης 10 186 τηδίη ΟἿ 80 
ἔαμν ἀοφιαί!οά.---ἐτοιμότερον ὑπομένοντα. "" ἰοπιδίηϊης πιοτὸ τον." 
«εἰπέ μοι, ὁ Εὐθύδημε, τῷ ὄντι, κι τ. Δ. “ΤΩ τὴοῦ, Ἐυϊηγάστηυ, 
αν γοὰ ΤΟΔΙΪΎ, 85. 1 μοᾶτ, οοἰοοιοά," ἄο, ΤΊο σοτημηοη ἰοχὲ δῶ 
συνῆξας, ἴοτ νον ννὸ δνο σαίνει συνῆχας ἢ Ζοῦπο, ΚΟΠ ποτ, δηὰ 

ἸἌθοτα, δα δυρροοδίοά Ὁγ Υ ΔΙΟΚΟΠΔΟΥ. -οτῶν λεγομένων σοφῶν γεγονέναι. 

Διιγαδοιίοη. Οὐοιωρατγο ἱ,, 3, 3.---κὦἡἡ τὸν Δία. Οὐπιραγο ἱ., 3, 9 

ᾳ9. 
νὴ τὴν Ἥραν. Οὐοπιρᾶτο ἰἱ,, δ, δ. ---ἀγαμαί γέ σου. “1 ἀο δὰπιΐγο 

γου, ἱπάοο." ὙΤΡὸ νοτὺ ἄγαμαι ἱα οοηδίγωοά υνεἱϊ ἢ δοσυβαίίνο οἵ 
ὅνο μογνοῦ, δηά ἃ σοηίἶνο οὐ {πὸ εἰνίηρ νυ μον ἰα 16 σαυδο οὗἉ {πὸ 
'Ἰνοπόοσγ; οΥ 1 ἃ ροηίίνο οὐὨ 19 ραγβοὴ δηὰ ἃ ρορίείνο οὐ ἃ μᾶγ- 
{ἰοίριο, ἃν. ἄγαμαί σε τῆς ἀνδρείας, ἄγαμαι σοῦ λέγοντος, ΤΌΟ μίασο 
οἵ το ματι ϊοίρ!ο, μουνόνογ, ἐν οὔθ δυρρὶϊοά, δ. ἐπ {πὸ ῥγοδοηὶ ἰω»- 
ίαποο, ὉῪ δὴ σχρίδηδιίοσγυ οἰδυμο, νυ ὅτε, διότι, ὅπως, ἄσ. Οοιν» 

γαιο Κάληεν, ἡ 496, Οὐκ, «7ε|0..--τιπροείλον μὰ ἴλον. Οοιαρατο ἰ!., 1, 2 
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---ὐρθῶς μετιέναι τὴν σοφίαν. “Τὸ 6 Ξοοκίησ ΔΗ͂ΘΥ νυϊβάοτη ἴπ [ἢ 

χιρῃΐ ννᾶγ.᾽" 

ὁ 10. Ἶ 

τί δὲ δῆ, “Βαϊ ἴῃ ψΨΠαῦ ραΥ ΠΟΌ]ΑΥ ατί, ΡΥὰΥ 1. ---διεσώπησεν. ΟΟπὶ 

ῬΆΓΘ [ἰἰϊ., 6, 4.---ἂρα μὴ ἰατρός; “ὍὯο γοὺ ψ]5Ή, ἴΠθη, ἴο ὈΘΘΟΤΩΘ ἃ 

ΡΠγϑιοίαη τ᾽ ΘΌΡΡΙΥ βούλει γενέσθαι. ΤῊΘ ἀϊδθγθποθ Ὀθίνγθθη ἄρ᾽ 

οὐ ἃπᾶ ἄρα μή ἴ5 15, {πᾶ ἄρ’ οὐ, ποπηιε, γβαυΐγοβ δῃ αἰ ττηίγθ δη- 

ΒΟΥ, θα: ὧρα μή, πιίπι, ἃ πΘραῖϊν,.8ἃ8 ἄρα 4065 810η6; θυΐ 511] μή 

᾿τηρατίβ ΒΟ] ἄθρτυϑθ οἵ ἀουθί ἴο 1η6 φιθβίϊοη, δηα ἐπαΐ ΤῸ 1Π6 Ρὺτ- 

ΡΟΞ6 Βοπιῃθιη65 Οὗ ἴσο ηΥ. Οομηρατθ Καλπεγ, ᾧ 873, «761 [.---συγγράμ- 

ματα. ““Ὑγττηρβ.""-- νωμονικοῦ γὰρ ἀνδρός, κ- τ. Δ. “Β΄η6θ ΤΠ670 

15. πθϑᾶ οὗ ἃ νγ6}}-ἱπίου πη ῬΘΥΒΟΠ ΤῸΥ {Π15 4150,᾽} ὁ. 6.) ἃ Ῥϑύβοῃ οἵ 

Ἰπᾶστηθηΐ, τνβοβ6 τηϊπα πὰ5 Ὀθ θη τηδίασθα ὈΥ ταθοἢ τϑαθϊησ ἃ Πα ΤῈ 

Ποοῖίοη. ΟὈβουν ἱπαΐ τοῦτο 15 ΠΘΤΘ ἴΠ6 δοουβαῖϊνθ οὗ [η6 Οὔ] Θοί.--- 

Θεόδωρος. “ΤΓΗΘΟΔΟΙΊΒ νγὰ5 ἃ ΡἢΠ]ΠΟΒΟΡΠΘΥ ἀπ ηαίϊν οἵ ΟΥΥ̓ΘΠΘ, ἅπα 

ἃ οοἸθγαίθα σϑοτϊηθίτϊοῖαη. Ασοοτάϊησ ἴο Μαχίμηβ ΤΎτὰΒ (12158.» 

22), [6 νγᾶβ {Π6 ργθοθρίου οὔϑβοοσαΐθβ. (ΟΟΠΊΡΑΤΘ ἷγν., 7, 8.--- ἀστρο- 

λόγος. “(ΑΠ ΔΒΤΟΠοΟΙΏΘΥ." ΤΗΪΒ νγὰβ {Π6 οτὶσὶπαὶ τηθαπίηρσ οὗἉ 16 

τνοτᾶ. ΘῈΒΘΟΌΘΗΠΥ ἰὉ νγὰ8 564 ἴο 5 ΠΥ ἀἢ ΔΒίΤΟΙ σου. 50 ἀσ- 

τρολογία, ““ ΔΞΙΤΟΠΟΙΏΥ,᾽ ἱπουρῇ ἀστρονομία νγὰ5 αἴδο ἵπ '56. ΤῈΘ 
Οὔ56 ἰβ5 Βα ΠΥ ἴῃ 1 αἴϊη ἢ αδίτγοϊοσία ἀπ αϑἰγοποηιῖα.---ῥαψῳδός. 

«Α Ἐμαρβοάϊβι." ὙΤπδ ἘἈΠαρβοάϊβιβ ΚΟΥ Θ ῬΘΥΒΟΠ5 ϑηΟ Τοοϊ θα, ἴῃ 

ΡΌΘΙΪο, ρουίοπβ οὐὗὁἩ δρὶς ρΡοθπηβ, Θβρθοία! ]ν 1Π056 οὗ Ἠογηθσ. ΤΉΘΥ αἵ 

ἢηβὺ ὑγοσθ ποῖά ἴῃ στοαΐ θβίθοιῃ ; θυ ἴῃ {Π6 {ϊπι6 οἵ ϑοοτγαΐθβ 1Π6 

ΟΥ̓ΔΟΥ Παᾶ {ὯΠ|6η ἰπΐο ἀἰβυθραίο.---τὰ μὲν ἔπη ἀκριδοῦντας. “ΠΟΥ 

ἢἶβ γούβϑβϑ δοουσαίο!υ." --αὐτοὺς δὲ πάνυ ἠλιθίους ὄντας. 'ΤῊΘ Βᾶτηθ 

οοπίοτηρί ΤΥ ἴπ6 ἈΠ Παρβοάϊβίβ ννὰβ δπιουίαϊπθα ΟΥ̓ Ῥ]αΐο, ἃ5 ἈΡρΘᾶΤΕ 

ἤτοτη [86 ἀἸα]οσιιθ Θηυ 6 ἃ 71οη, ὁ 1, δες. ΟὈΠΊΡΑΥΘ δια ίδαιιπι, αἃ ἰοο. 

611. 
οὐ δήπου ἐφίεσαι. ““Ὑοὰ ΒΌΓΟΙΥ ἀο ποῖ ἀδδβίτο."" ΟὈΒΘΥνΘ {Πδὲ οὐ 

δήπου ἅττα ΠΟΙ δι ρου θα ἰγοηίοα! !γ. ΤΉΘΒΘ ΡΑΥ ΪΟ]65 ΓΘ σΘΏΘΥΑΙΙΥ͂ 

πἰϑοᾶ ἴη Αἰτῖς νυ 6 Υ8 ἴὸ ΟΧΡΥΘ55 ἃ ααδβίϊοη ἰὸ νΒΪΟἢ ἃ ἀθηΐδὶ 15 οοη- 
βάδην οχρθοϊθᾶ. ((οιηρατῦθ ἴϊ., 3, 1.) ϑοοτγαίοθβ, μουνθυου, ἴῃ Ραΐ- 

ἀἰπσ [Π6 φυθβιίοη, ΠΟῪ Ὑ}6}1 {παᾶΐ 1ὑ ννοῦϊὰ θ6 ἀπβυνγογθα ἴπ 186 δἵ- 

Ἀτιηδίΐνο.---ἶστι γὰρ τῶν βασιλέων αὕτη. “ῬῸΥ {18 15. 116 ατὶ οὗὨ 

κίησβ.᾽" ΒΌΡΡΙΥ ἡ τέχνη ἔγοιχι νυ μδΐ ργθοθ 68.---ἀγαθὸν ταῦτα. “οοά 

αἱ ἴ656 {πϊηρσβ." Δα]δοιῖν θ85 θχργοββίηρ ΠΌΔΙ Υ, ΒΌΟἢ 858. ἀγαθός, 

καλός, κακός, σοφύς, ὅζα.», ΔΥ6. σοπδίταο Υν]}}} ἂῃ ΔΟΟΌΒΑΙνΘ ΟΥΓ 108 

δηᾶ οὐ ρυτροβθ. (Καλημεν, ὁ 579, 2, .]ε1[)---καὶ μάλα. ΟὈΤΆΡΑΤΘ 1]. 

8. 9.---καὶ οὐχ οἷόν τέ γε. ““Λπηᾶ ἴ{ 15 ποΐ ΡοΒβῖθ 16, ἰπάθοα." Ὑαϊοὶς 
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δῆδθι1 τνουἹὰ τοθοὶ {6 Ραγίίοὶθ γέ. ΟΟηβυϊί, μουγθύθσ, ϑολαείεν, 
Ἄρραναι. βεπιοείλ., ἱ., Ῥ. 543. 

4 12. 

σὺ δὴ τοῦτο κατείργασαι; “ἮδλγΥϑο γου, ἱπάδοά, δοσοτηρ ἰβιιθὰ {ἢ 15 Ὁ 

-. ἐν αν χοῦ, ἱπάθοά, δοφυΐϊγεὰ 118 υἱγίαθ ὃ ΤῊ δἰ] υβίοπ ἰβ ἴο 78- 
τἴοα (δικαιοσύνη).---οὐδενὸς ἂν ἧττον φανῆναι δίκαιος. “ΤΏΔΕ ΜΠ] 

ἈΡΡΟΕΓ 85 ἰδὲ 85 ΔΠΥ͂ ΟΠ ΟΥ." ΜοΓΘ ᾿ἰΓΘΓΔΙΨ, “1655 υ8ὲ 1Π8ῃ πὸ 

086.".--τὥν δικαίων ἔργα. “ΑἸῺΝ ὙγΟΓΚΒ Οὔ Π6 1.8ι.᾽"--- ἀρ᾽ οὖν. Οομ- 

Ρᾶγο ἰΐ., 7, δ.---ἔχουσιν ἐπιδεῖξαι. ΟὈΓΏΡΆΓΘ ἰΐ., θ, 28.--μὴ οὖν οὐ δύ- 

ναμαι. ἙἘπιηγάσπηιβ, βυγρτίβοα δὲ ἴΠ6 φυδβίίοη οὗ ϑοογαῖθβ, δηΒΌΨΘΥΒ 

ἴξς ΒΥ δποίμου ᾳφυσδιίίοη : “Βαϊ  ὅπὶ 1 ἰδ πη ὑπδῦ]6 ἰο Θχρίαίη 186 

ψοΥΚ5 οὐ 7υδιίοο τ δῆ οὐ δίδηἀβ ἰῃ ἃ βθηΐθποθ ἰηϊγοάυσοα ὈΥ μή, 

ἴε θεϊοημδ ἴο βοπὶθ βίηρίθ υνογά, ποῖ 10 16 νυ ῆο]θ βοπίθηθθ. ΤῊΘ 
φαχιίο!ο μή, τη ΟΥΘΟΥ͂ΘΤ, 5 ἀἰδείπ συ δηθὰ ἵγοτῃ ρα μή ΟὨΪΥ ἴῃ θείῃρ 1658 
νοίΐηϊοά δηὰ διηρηδίίο.---ἔγωγε τὰ τῆς ἀδικίας. ΒΌΡΡΙΥ δύναμαι ἐξηγή 
σασθαι. 

ὁ 13. 
βούλει οὖν γράψωμεν. ΟὈΟΤΏρΡΆΓΘ ἰΐ., 1,1. Ηδφτο Δ βίδηαβ (ῸΓ ὅι- 

καιοσύνη, διὰ Α ἴῸΥ ἀδικία.--τπρὸς τὸ Δ τιθῶμεν. “(0ΨὙἘῸὃ6 δὐά το Πο] 18," 

ἑ, ε., 6 Ῥἶδοθ ὕηάογ ἰϊ.--- εἶ τί σοι δοκεῖ, ἔφη, προςδεῖν τούτων, κ. τ. λ. 

ἜἸΓ νοῦ τοίηκ, Βαϊ πὶ, τπδὲ νοῦ ἢν ΔΠΥ πορὰ οὔ {π656 (Ἰ6ι1678} θ6- 

βἰάδβ,"" ἱ. ε., ἰη δὐδϊτίου ἴο 16 τηδϑη5 γοῖ δΙγοδῦ ρΟβ8655 [ὉΓ δχ- 

Ρ᾽αἰπίηρ τπδβὸ πηδιίογβ. [π 15 ἀϊδουδδίοη, βοογδίθβ ἀ068 ἢοΐ 50 
πυσοῖν νυν δὴ (ὁ δίγίρ ΕΛ Υ δοπιὰβ οὗ ᾿ἷβ τορυϊδιίοη (ῸΓ ᾿υδιῖσθ, 85 οὗ 

πΐπ οὐνῇ βεϊ Γοοποοίς. ὐμοη Εὐτην ἀθπηβ δὲ ὁη6 τποιηδηΐ ργοπουῶ- 
σόα {πὸ βαπηδ (ΐηρ το θὈ6 ἰδέ, δἱ ἀπο Υ ὑπ᾿ δέ, ΒΘ ΟἸΘΑΣΙΥ δθονν 8 

δία ἱσπογδῦσο οὐ υνθδὲ 6 ὑτοίοββοά ἴὸ Κπονν, ἀπά, ἐπογείοτο, ὑπ δὲ Ὧ6 
μαὰ ποῖ δὴῪ ἴγ0 ΟΥΤΟΔΙ οἷαίπι ἴο υνἱβάοπι. 

ὁ 14. 

οὐκοῦν ἔστιν ἐν ἀνθρώποις τὸ ψεύδεσθαι ; “ ὯοδΒ (αἰδομοοΐά, {6 6, 

αχίδι πἀπιοῦῖ πδὴ ᾽ς ΤΌ ἀπίοϊο, νυ μίοῖι ἐπ υναπείηρ ἰη 4}} τὸ Μ55. 

πὰ οἰδον οὐϊτίοηκ, δα Ὀδοη αὐάοά ὃὉγ Ἐτηοπίί.-ἰποτέρωσε. “Ἰὼ 
ψ ον οὐ τὸ ἔννο οἰδθβοι." [τ γα ν, “ τὸ νοῦ οὐ {τ 6 ὑννο δά 6 5."" 

““τρὸς τὴν ἀδικίαν. “ Τηόδον ἱπ͵υδείοο,"--πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ, κ. 

τι Ἅ. “Δδά κ88}} πὸ ὁπὸ οὔθ πο, ἰῃ οὔτ ορίπίοη, νοϊοπα ἴο ἠυδείσο," 

Τλιοτγαιν, “ΠΟ ἰω πἀδιείοι τὸ ἡακείοο," ἐ ει, δ0 ρίδοδὰ ὑπάοτ ἐξ -τιδει- 
γὸν γὰρ ἂν εἴη, ἔφη. “(Νο), ἰγοὶν, γορ θά ̓ νο, (τ ἀπὲ ννου!ὰ θ6 ἐπε 

τοϊογαδιο." ὙΠο ραπίοϊο γάρ οὔδη ὁσσογα ῃ ἀπδυγογα, Π 6 ἢ τηυδὲ 

δ γοίσττγοι! τὸ κοιηοει είπα ποῖ ὀχρτοσδοί. 
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ὁ 15. 

ἐξανδραποδίσηται. “ΤῊ Ϊ5 γϑ1Ὸ 15 οἴθη δρᾶ νν ἢ ταβρθοΐ ἰο οἰξῖθβ, 
ΟοΙηραΓα 449:45.5) Υἱΐ., θ. Οπυῖυ., ἵν., 36.--πρὸς τοὺς φίλους. “«ὙὙᾺ 

ΤΘΙΈΥΘ ΠΟΘ ἴο {ΓΘ 45." ---ὔσα πρὸς τῇ ἀδικίᾳ ἐθήκαμεν, κ. τ. Δ. ““ὙΥδιαί- 

ΒΟΘΥΘΥ͂ {Πΐησ5 γ͵6 ΠᾶΥΘ Ρ]ασθα ὉΠΑΘΥ {Π6 Πι644 οὗἁὨ ᾿π] 5.166, τηυδὲ τγ 

ΡΙδοΘ 811 (οὔ [Π656), ΚΘ υν 156, ΠάΘΥ 1Π6 Ποδά οἵ ̓ υβίϊοο 1 ΟὈΒΘΥΥΘ 

τ1μαΐ πρὸς τῇ ἀδικίᾳ ἐθήκαμεν 15 ἢ. ᾿Ἰπβίαποθ οὗ γγΠδΐ στα ΠΥ] 5 ἔΘΥΤη 

1ῃ6 ΡῬΥΘσπαηΐ σοηβίγῃ 0, ΓῸΥ πρὸς τὴν ἀδικίαν ἐθήκαμεν, ὥςτε κεῖ- 

σθαι πρὸς αὐτῇ. ῬτΘΡΟΒΙΓΟΠ5 ὙΠ 1Π6 ἀαίϊνο ἀγΘ βοιηθεϊπηθβ Ἰοἰπϑα 

ἴο γϑυὺϑβ οἵ πηοίίοῃ, τὐλίέλεν, ἀπ νυ ἢ {Π6 δοουβαίγ ἴοὸ νϑτῦβ οἵ τϑϑβί. 

ΤῊΪ5 15. σα ]Π]θα {Πη6 ργοσπηαηΐ οοηβίγιοϊίίοη. [Ιἢ {Π6 ΤΌΥΓΠΘΥ 6456, {6 

ΒΡΘΆΚΟΥ ΤΟ ΓΒ 1Πη6 βἰαίθ οὗ τϑϑῦ [Ὁ] ον σ᾽ οὴ 1πΠ6 σοτηρ]θίθ τηοίίοῃ ; 

1π {Π6 Ἰαΐίου, {Π6 τηοίοη νυ ΐοἢ ργθοθᾶθβ ἀπ ἰβ5 ᾿τηρ] δα πη 1Π6 βία! 

οὔ τοβῦ ; 50 [πα {Π6 ὕνγο ραγίβ, νυ οἢ ἴῃ ΟἾΠΘΥ Ἰαησταρθβ ΤΘαῸΪΤΘ ἔνγῸ 

ὙΟΙΌΒ ἴο ΘΧΡΙΘ55 ἴμθιη, ἅ16 ἴπ ατθοκ βἰσηϊῆθα ΟΥ̓ θΠ6. ΟὈΙΠΊΡΑΤΘ 

Καλπον, ὁ 645, .7ε1{.---ἐὲθήκαμεν. 'ΤῊΪΒ ΓὈΥΠῚ 15 ΤΑΤΘ, ΤΥ 1πΠ6 Αἰ|65 

ὈΒΌΔΙΠΥ͂ τα ἔθεμεν. ΓΘ δογῖδύ ἰπ κα ΘΟ ἴῃ σοοῦ ΔυΐΠΟΥΒ ἃ.- 

τηοβύ Θχοϊαβίν οὶ 1 [Π6 ΒΙΠΡΌΪΑΥ δηα {Πϊγὰ ῬΘΥΒΟῚ Ρ] Τα]. Ιῃ {Π6 

τοβδῦ οὐ {Π6 ρῬϑύβοῃβ {Π6 βθοοῃᾷᾶ δογίβί 15. ΤΟΥ 564, ὙνΒ ἢ, ἀσαΐη, 

ΠΔΤΑΙΥ ΘΥΟΥ ΟΟΟῸΥΒ ἴῃ {Π6 5 ΠσῸ]ΑΥ. ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ ἤ]αίέλῖα, ᾧ 210, 211 

ὁ 16. 
βούλει οὖν, ἔφη, κι τ. Δ. ““Ὧο γοὺ ΨΊΒΕ, ἴΠ6η, 5βαϊὰ ῃ6, {ῃδξ, Βαντην 

ΡΙασθα {π656 {πὶπρβ {Π15, ὑγ6 ἃρσαῖη ργοσθθά ἰο ἀθῆπθ, παΠΊΘΙΥ͂, {πὲ 

ιὖ 15 7υ5ι,᾽ ὅτο.---λλὰ δεῖν πρός γε τούτους, κι τ. Δ. «“Βαΐ ἐμαΐ, τ ἢ 

ΤΟΙΌΓΘΠΘΘ ἴο {Π6 Ἰαΐίου, ἃ βΌΠΟΥΑΙ τηπβὲ δού νυ ῃοὰ  1η6 ΒΙη]}]6βὲ 

σ0}16. ΤΠ βυθ]θοῦ ΠΟΥ 15 στρατηγόν, νΥ ΠΪΟἢ. ἰβ ἴο Ὀ6 Βυρρ! θὰ ἔτοῖα 

{ῃ6 Ργϑοθάϊηρ βθοίίϊοῃ. 

ὁ 17, 

ἀθύμως ἔχον. “« ὈΙΒῃΘαγίοηθα." ΟὈΟΙΏΡΑΓΙΘ 1Ϊ., 6, 18.---ὐευσάμενος 

φήσῃ. ΟὐΟΙΠρΑΥΘ 1Ϊ., θ, 38.---παύσῃ. τὰς ἀθυμίας τοῦ στρατεύματος. 

“ 5}}8}} σαιδα {πΠ86 ἀθβροπάθηϊ [66] 1 Πσ8 οὗ ἢΪ5. ΔΥΤΩΥ ἰοὸ σθ856." 5ἴο- 

θθὺ5 πᾶ5, ἢ οπ6 Μϑ., τῆς ἀθυμίας τοὺς στρατιώτας.---ποτέρωθι ϑή- 

σομεν; ““ὍπαοΥ ΜΠ ΐοἢ μθαα ἃγ6 ννὸ ἴο ρ]δθ6 {Π18 δοΐ οἵ ἀθοοὶϊ 1"".-- 

πρὸς τὴν δικαιοσύνην. ““ΤΗδὺ νγὸ τηυδῖ ἀϑϑίσῃ ἰΐ το Ἰυδϑίϊ6 6." ΒῸρ- 

ΡΙΥ ϑετέον εἶναι ἡμῖν.--- δεόμενον φαρμακείας, κι τ. Δ. ““Τθαυϊτίησ 

τηθαϊοῖπθ, δηὰ γοὶ ποί {ἰκὶπρ' ἃ ΡΥ ΟΌ]ΑΥ ατιιρ.᾽" --ὡς σιτίον τὸ φάρ- 

μακον δῷ. “5)8}} σίνο Ἀἰτη 1π6 ἀτιρ ἴῃ αιθϑβίϊοη 85 1{ ἴδ ὙΨ6͵Θ 8ἢ 

δυίίο]ο οὔ Το." Οομητηδηΐδίουβ ΘΟ ῬΑ, ὙΥ ἢ (5 1η6 ἢἤπθ ᾿ἴπΠ68 ἴπ 

Ιλιογδίϊιιδ, ἰ.,) 990, δέῃ. : “δ'ιεὰ υεἰειὶ ριιεγὶς αὐοϊπιλῖα ἐείγα τιεάεηέεα," 

ὅτο..--ποῖ. “«“ὉὐπάοΥ ψνῃΐοῖ 6 88.".---εοἰς τὸ αὐτό. ““ὉὍπάου {Π6 Βδῖη6." 
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“-μη διαχρήσηται ἑαυτόν. “1,ϑῖ Ὧ6 ἀοΒίτΟΥ͂ ΒΙΠΊ56 1 ΤῈΘ νϑτὺ 
ἐιαχρῆσθαι ἰ8Β αϑοὰ ἰπ 1}8 5656 ΟΥ̓ ἃ ΘΌΡΠΘΠΐΒπη, ἃπὰ σΟΥΘΓΠΒ δὼ 
δοουβαιίνο.---κλέψῃ ἢ ἁρπάσῃ. ΟὈΙΏρΑΓΘΟ [ἰϊ., θ, 11. 

ᾧ 18. 

λέγεις, ἔφη, σύ, κι τ. Δ. “0 γοὰ πιθδῃ, βαῖς 6, ἰδὲ ποὶ θύθῃ 

τονγαγὰ οὔτ ἔγίοπβ οὐρὰ νν6 οἱ. 811 οσσαβίοπβ ἴο δοῖ υυἱπουὺϊ συὶ ὁ Τ᾿ 
-“κετατίθεμαι. “1 τεῖτγαοί.".---ἢ μὴ ὀρθῶς τιθέναι. “ὙΠδη ἰο ἸΔΥ͂ 

ἄοννῃ ἃ υυγοηρβ' Ροβί το π.᾽" 

.- ᾧ 19. 

τῶν δὲ δή, κι τ. Δ. Ιῃ 115 ἀπὰ 1π6 ΤΟ] ον ίηρ βεοιίοη, ϑοσγαῖθβ ἀ065 

ποΐ ΟΧρτοββ δἷβ ΟὟ ΒΟ ΠΕΪπΊΘη.8, ΤῸΓ υν ἢ δὲ ἴῃ ἔΠ056 ρᾶββᾶσϑϑ [6 885- 
ΒΕΙΙΒ '5 ορροδαά 0 διίβ οὐνπ ἀοοίΓ Π65 88 βίαιοι οἰβθῦνῃοτο (ε. α΄.» {{]0, 
4, 4, σεφφ.; ἵν., 6, 6), τεβρδοιίηρ [6 παΐυτο οἵ υδίϊσο δηὰ ΟἸΠΘΙ ΥἹγ- 

ἴπο5. Ηδ ΠΕΙῸ δΒβΌμη65 10:6 ΟἰδΥδοίου οὗ ἃ ϑ'ορῃῖβε ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥῪ ΤΟΤΕ 

ΤᾺ ν τὸ σοηνίος Ἐστμγ ἀστηβ οὗ {γΓίγΟὙ ἀπά 5ε! σοποοὶξ ; [ὉΓ ἢ 6 

ὑγθο ἀπσιοίηίὶψ ἀοο8 ἱπΊΌΓΥ ἴο ἃ {γίθηά, ἱ νγο Ἰοοκ ἴο 1η6 ροΐηϊ οἵ 

ἀποιοίεασε, ἰΒ τῆοτο υ5ῖ, 45 ἃ στοδίευ. Κπουνθάρο οἵ )υδιῖσο, (πδη ἰ6 

ὙΠῸ 065 υυγοης ὈπυνεἰἰηρῚῪ ; ὕυΣ {{ νγὸ Ἰοοκ ἴὸ {6 8δοῖ οἵ ἐπϑμεσῳ, μα 

ἴσς πιοῦθ ἀπίσδι {πᾶπ τἢ6 οἵου. Βὺϊ Π6 δίοπθ ἰβ ἴο ὕὉ6 σα! θὰ ὑμσέ, 
ὑῆο, Κπουνίηρ ναι ἰβ ἰυδῖ, αἰβὸ Ὄχϑσυϊοβ ἴξ, ποὶ ἢ6 ὑγῆο ΟἿΪΥ 5 

το Κπουνοῦσο υεδουϊ [86 χοουϊίοη. Αηά 8ὸ δ ψμὸ ἀσπίρησράϊγ, 
δά οἵ δῖ ΡΌΓρΡΟΒΟ, νυτί 65 ὈΠρΤΑΓα δε ΟΠ}, ἐΓ τ σοηβίδου {6 μοίπιὶ 
οἵ ἀποιοίεάρε τ ΥΟΙΎ, ἰβ ἃ ὈΘΊΤΟΥΙ στατηπηδτγίδῃ ἔμ δη ἢ 6 ὙΥ 0 ΥΤ [68 ΟΥ 

τοδάβ ὑπρταπηπηδι σ8}}ν υυτπουϊ Κηοννίης ἐπι ἢ ἀθε5 80, θυϊ ποῖ 50 

ἡ νσο τορᾶγά 1Π6 δοΐ αἰοῦθ. (Καλπεγ, αἀ ἰοσβ. Ἡλεείεν, αὰ ἰος.) 
ἐπὶ βλάδῃ. “Τὸ ἰπΐατο {πσπ." ὙὍΠ6 ῥγοροβίκίου ἐπέ, νυν ἃ ἀκ. 

εἶνε, δοπιοιίπηοϑ ὄχργοβδοθ (6 οὐὐδοῖ οὐ αἰπὶ οὗ δὴ δοιίοῃ. 8.0. οὐκ 
ἐπὶ κακῷ, ἱπ Τπυσγάϊδοπ, ν., 4δ, “ποῖ υἱἢ ΔῺΥ υἱοὸνν ἴὸ ἰπίυτγΥ." 

Οὐσπιρατο Καλπεν, ὁ 6834, .7εἰ{.--ὁ ἑκών, ἢ ὁ ὅκων. “ἨδῸ Ψ 0 οοιη- 
πεν τ᾿ Ὑυγοῦς ἰπι σπ ΟΜ, ΟΥ 6 ννθοὸ ἀ065 ἐξ υπνν ἐπἰηρὶν .""---πισ- 

τεύω οἷς ἀποκρίνομαι. “Ῥυϊ οοπδάσηοο ἰῃ 180 δῆδυγογα νυ θἱοὶν 1 χίνο." 

Αἰιγασιίου [ογ ἅ.---εἰρήσθω μοι. “Ἰκαὰ ἴι ὕ6 βαίά ὉΚ πιὸ,"" ἑ. ε.. Ἰοῖ τὴ 
μετοὸ δόπιε, 

4 20, 

μάθησις καὶ ἐπιστήμη. “Λη τί δηά δοίοησο."".--γραμματικώτερον, 
“Ὰ θειτον κταπηπιδγίδη".--καὶ ἀναγιγνώσκῳ. “Λπά γοιϑ.".--ὀπότε 
δούλοιτο. ““ὙΥΒοῦσνοτ μ6 πιΐριι [66] ἱποὶ θά." Οὔπόγνο ἴνο ἴότοθ 
οΓ ιν ορίαιίνο ἰπ τοδυκίης {6 τοροιτἰοη οὐ δὴ βοῖ, δηοδ σοιυραγο ὅτε 
νῇἢ παρεῖᾳ, ἴπ Ηἱ., 14,0... «αὐτά. οίοττίηρ ἴὸ νυτείης ἂν ἀ τοδάΐηξ.... 
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πὼς γὰρ οὔ. ΑΒΗ: ὙΕἸΥ : “(65 [Ὁ πουν σου] 10 θ6 οἴ μουννίβθ 1 
(Μαιελῖα, ὁ θ610, 6.)---τὰ δίκαια δὲ πότερον. ἘῸΥ {Π6 5ἰζυδίϊοη οὗ πό- 

τερον, ΘΟΙΏΡΆΓΘ ποίθ οη 1Ϊ., 7, 8; 11]., 9, 1.-τφαίνομαι. “1 ἈΡΡΘΆΓ ἴο 

ΒΆΥ 50." ΒΌΡΡΙΥ τοῦτο λέγων. ΟΌΞΘΥΥΘ ἱπαΐ φαίνομαι ἰΒ ορροδθά ἴο 

{π6 (]]οννίηρ δοκῶ.---δοκῶ δέ μοι καὶ ταῦτα, κι τ. Δ. “ΒΕΓ ΠΪΠΚῚ 
ΒΩΥ 50 νυ] Πουΐ Κηονεηρσ ὙνὮΥ.᾽ 

ὁ 21. 

τί δὲ δή; ““ΥΠαΐ {Π6Π, ΡΓᾺΥῪ 1. -- φράζων. ““ὙΒΘη ἀσβουθίηρ.᾽ 

τὴ τοσατγὰ ἴο φράζων... .. φράζῃ, ΟὔΒοΥν 6, {πὲ ὈΥ͂ ἃ ῬΡΘΟΌΑΥ αὐθθκ 

Ιάϊομα, {6.6 15 αἰϊδοῃθα ἴο 1η6 νϑυῦ οἵ {Π6 βθηΐθῃοθ ἃ ρῬαγίϊοῖρὶθ οὗ 

1ῃ6 58 ΠΊ6 τοοῖ δηά οἵ β'Ὴ }] Ὑ τηθαηΐησ. "ΓΒ 15 ΘΧΔΟΙΥ ΔΠΔΙΟσΟΙΞ 

ἴο ἴπ6 σοῃβίγαοιοηβ μάχην μάχεσθαι, ἕο. ΟὐοΙηρᾶτο Καλπεν, ᾧ 108, 

3, 7ε1.----λογισμὸν ἀποφαινόμενος τὸν αὐτόν. “θη 5Βίαίίηρσ [Π6 τὸ- 

Β.1 ΟΥ̓ 1Π6 βᾶῖῆθ δ] ου] αἰ] Οη,᾽" ἡ. 6., ΠΘΠ το παθυϊηρ {Π|6 58 Π16 80- 

σουηΐ.---ὅῆλος νὴ Δί᾽ εἶναι. ϑΌΡΡΙΥ δοκεῖ; ἂπὰ οη ἴη6 σοῃδβίσυοίοη 

οὔ 6 γΟ]6 ΟἸαι56, σοΙΏρΡΆΥα 11]., ὅ, 24. 

ὁ 22. 

ἀνδραποδώδεις. ΟΟΟΙΊΡΆΓΙΘ 1., 1, 16.---ἀρ᾽ οὖν διὰ τὴν τοῦ χαλκεύειν, 

Ὁ τι Δ. ΦΡΥΔΥ, {Ππ6η, ἀο {Π6 Ὺ οὈΐαϊη [15 παπη6 οἢ δοσοοὰηΐ οὗἉ {ΠΘῚΓ 

ἱσπότάποθ οὗἉ νγουκίηρ δ βΒιη 15. ννοῦκ 1 --τοῦ τεκταίνεσθαι. “ΟΥ̓ 

ΘΑΥΡΘΠ ΤΥ." --- τοῦ σκυτεύειν. ““ΟΥ̓́ΒΠΟΘ τπηακΚίπρ.᾽" --οὐδὲ δι᾽ ἕν τούτων. 
ΘΊη66 1Π6 ΤΌΥΤΏΘΥ ἱπίθυσοσαίίοη ἢᾶ5 Ὀθθη ἐθηϊθαὰ (οὐδὲ διὰ τ΄ ὕτην), 

ἸΓἀΠΠΟΥ βιρροβθβ ἘΠ γ ἀθπλὰβ βοιηθυνηαΐ ἰγγϊαϊθα δ 1Π6 οαρίϊουβ 

ἰπιουτορσαίουὶθϑ οὐ ϑοοσαΐθβ, δηἀ ἰῃδΐ 6 ΔηβυΟΥΒ ΠΘΥΘ ΡΘΕ ΒΗ. ---- 

ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον. "“ΤΠαΐ 15, διὰ τὴν τῶν τοιούτων σοφίαν τοῦ ὀνό- 

ματος τούτου τυγχάνουσιν. 

ὁ 98. 

φεύγειν, ὅπως μή, κ. τ. Δ. “Τὸ ἀνοϊὰ θοΐηρ Ἰον»-Ἰηϊπα θα." ΙΤάΐοτ- 

ΑἸΎ, "51 ν15}},᾽} 1. 6., ἴῃ Βρ  γζ.--- πάνυ ᾧμην φιλοσοφεῖν φιλοσοφίαν. “1 

ΔΙΓΟσοῖμου ἱπουσῃΐ {Παΐ 1 νγὰβ. βθϑκίηρ οὐδ ἃ ΡὨΠ]ΠΟΒΟρΡἢΪς βυβϑίθιῃ," 

ἴ. ἐ., Ῥατβυΐησ ἃ ᾿ἰπΠ6 οὗ βίιθαγ. ΟὈΟΙΏΡΔΤΙΘ {Π6 Θχρ]δπαίίοη οἵ ΚαὮΠΟΥ : 

ἐϑάρε φιλοσοφεῖν ε5ὲ, ἀὴρ απο πιε(ιίανο αἰϊφιῖὰ τερετῖγε." Τὶ 18 
θὰ ὈΥζ ΙΒοογαΐθΒ ἴῃ 1Π6 βίσηϊβοαδίίοη οὗ “"ἴο βίυαν,᾽" “τὸ ἱπνθβίϊσαιθ 

ὈΥ βίυγ." ΤῈ ΡΓΟΡΟΥ τηϑδηΐϊηρ Οὔ 6 νϑτῸ 8, “1ο ον Κπον]θᾶρο,"» 

“10 566Κ ἴο ὈΘΟΟΙΏΘ Ρ᾽56,᾽ “10 566 Κ δι. Κπον]θίρσθ [ῸΓ ἰϊ8. οὐ 

ΒᾶΚο."---δί ἧς ἄν, κι τ. Δ. Οὐοηδίτιθ ἄν νυ ἢ παιδευθῆναι, ἀπ σοη- 

50} Καλπεν, ὁ 429, .7ε1{.--- παιδευθῆναι τὰ προςτήκοντα. ΜοΥθΒ ΒΘ 

Πᾶνα ἵννοὸ δοσιιβδῖνοβ ἰη 1Π|6 δοιῖνθ, γτοίαϊη οὴ6 οὗ [Π656 οᾶ568 ἰπ ἴῃ 

ΡᾶΒθῖν6 ---καλοκἀγαθίας ὀρεγομένῳ. ΟὈΟΙΏΠΡΆΓΘ ἷἱ., ὦ, 1δ.--οπῶς οἷει με, 
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κ. τ. “ον τσὴ ἀο γοὺ {πῖπκ 1 8πὶ ἀο)θοίοα,᾽" ἱ. ε., σᾶῃ γοῦ 

ἱππασίπθ τ ἀδβραίγ 1 ἀπὶ ἰη.---διὰ μὲν τὰ προπεπονημένα, κ. τ᾿ 

“ Α ΠΟΥ 8}} ΤΥ ργαυϊοῦβ ἰθοτ, ποῖ ούθῃ 8016 ἴο ΔΏΒΨΟΥ ἰΠδὲ νυ ὨΪΟἢ 15 
ἀδκοά τπὴὸ σοπσογηίΐηρ 106 τη 55 νυν μϊ σὴ 1 ουρῶϊ τηοβὶ οἵ 8}} ἰοὸ Κπουν." 

1 τοσδῖν, “ οἢ δοσουηΐ οὔ [6 ᾿πΐη σ8 ΡΓΘΥ ΘΟ ΒΥ Ἰαδογοὰ ὑροη." Οὐ- 

ΒΈτυο ἴπ ὑπὲρ ὧν (6 αἰἰγασίίοπ ΤῸΓ ἃ, ἀπὰ αἰβὸ {παξ περί 8 ΤΏΟΤΘ τἰ505] 
ἐπ 115 σοπδίγασίίοη. 

ὁ 34. 

Δελφούς. ἸοΙρ ΐ νγ858 βίϊυαΐθ οὐ 16 ΒΟΌΪΠΘτη βίο οὔ Μουπὶ Ῥατγ- 

ΠΑΒΒΌΒ, ἱπ ῬΠοςίβ, ἀπὰ υνὰβ ἕατηθὰ ΓῸΓ [185 οσᾶοὶθ οὔ Αροῖο. ΤῈδ 

ΠΊΟΤΘ ἀποισηΐ ΠᾶΠῚ6 νγὰβ ῬΥ.ΠΟ.---ἥδη πώποτε. “ἘἜΠΤΘΡ 845 γοὶ.᾽".- 

κατέμαθες οὖν πρὸς τῷ ναῷ, κι τ. Δ. “Ὁϊά γοὰ οὔβετνο, ἤθη, πα 
Βοπίδησο, χουν ΤΉνβει,ν, τί ΒΟ ΘυγΠοΘ ὕὑροὸπ ἴΠ6 ἰοιηρὶθ 

να!) "" Οὔβοτνο μογα 186 ἴογοθ οὔ 186 ἀτιίοϊθ τό, δαυϊναιθηξ, 88 
ΒΓΌΓΖ ΤΟΠΊΔΤΚΒ, 10 ἀϊείμσπ ἐμὰ. ΤῊΪΒ ἰ5 Βαϊὰ ἰο ᾶνθ θθθὴ ἴΠ6 βᾶν- 
᾿ἰδα οὐ Ομῖο. ΟΥμοτβ, Βουγ συ, ἀβοσίθο ἴξ το ΤΏΔ165. ϑοοτγαίθβ οἕθπ 
τοοοιηπιοπά δά [ξ ἰο ᾿15 (ΟΠ Ον ΟΥΒ, (Ὁ νυ οι Π6 5 τ ἀϊσυϊοὰ ὈῪ Ατίβ- 

τορθδπθβ. Οὐπιρᾶγο ϑάτεγη, αὐ Ατϊσίορλ., Νωῦ., Ρ. θ.--τοοὐδέν σοι τοῦ 
γράμματος ἐμέλησεν. '"ΤῊΘ ἱπηρουβοηδὶ μέλει, ευτα επί, ἰΒ σοηδίγυρδα 

νυ ἃ ἀδεῖνο οὐ 1:6 μογβοη δηά ἃ μοηϊίνο οὐ 1η6 ἰΐηρ. (Καλπεγ, 

ᾧ 496, .7ε:..}---σαυτὸν ἐπισκοπεῖν, ὅςτις εἶης. ὙΤΠῸΒ Βοπιοιίπη68 ἴῃ 

[κἰΐη, ἃ5 ἰη Οἴσοτο, “ Νοσεὶ λΙαγεείίεπι, σμαπι ἰατάμα οἰ!."".--τοῦτό γε. 
“ΤΩ, αἱ Ιοαδί,᾽"} ἱ. ἐ., ΠΥ Οὐ Β6]Γ.---σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλο τι ὕἤδειν 
ἜΟΥ Τ σουά Βοδτο Υ πᾶν Κηοννη ΔῺΥ πΐηρ 6186.᾽" 

ὁ 25. 

ὥςπερ οἱ τοὺς ἵππους... .. ὅπως ἔχει. ΤῆσΒο ννογὰβ ἴὍπῃ ἃ ραγδῃ- 
υοοία..---γιγνώσκειν. “ὙὍμαϊ {πον Κηονν ({π|6 δηίπι8])."".--πρὸς τὴν 
τοῦ ἵππου χρείαν. “ΑΒ τορατγόβ [Π ὈΤΟΡΟΥ υδὸ οὔ {Ππ|Ὸ βίδοῦ," ἑ. δὼ 
6 ῬΤΌΡΟΥ βογνυίσου γοηυΐγοά οὐ ὨίΠ|.--- πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν 
“ὙΠ τοίσγοησο ἰο υμηδη 565." 

4 30. 

πάσχουσιν, " Ἐχροτίοποο.".--διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν. "Βαϊ, 
ὃ. Βανίης ὕδεπ ὀδσοοίνο νυ ἢ) τοπροοσί (0 {ποιπηβοῖνοβ," ἑ. ε., ὉΚῪ γοᾶϑο 

οἵ ποῖ Κπου ίηρ {πσπηβοῖνοϑ.---διαγιγνώσκουσιν. “ ΤΒΟΤΟΌΡΗΙΥ ἀΐῳ- 
εἰοχυΐδη.".-- πράττοντες. “ΒΥ διτοπιριίηρ.". τεῦ πράττουσι. "" ἘΗΙΟΥ͂ 
αύδοσιι ""---διαφεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν. "" Ἐποῦρο {Π] σύσοοια,"".-- 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δεειμάζειν. “Τὸ ἴοττη δη σδείπιδίο τορηγάϊης 

1ἴνο τοδὶ οἵ πηοη.".-- διὰ τῆς τῶν ἄλλων χρείας. " ΒΥ πιοδην οὔ νον 
ὑκὸ οὔ εἶνο τοδὶ οὐ τση," ἐς ἐν Ἦν αὐνοῖγ ἀσα! οσν ψἰτἢ οἴννογα, 

: 



3985 ΝΟΤΈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ΙΨΡ΄.-οΟΠΑΡΤΕΠΝ 1 

ἱ ὁ 27. 
οἱ δὲ μὴ εἰδότες. ΘΌΡΡΙΥ ἑαυτούς, ΟΥ̓ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν.---πρός τὲ 

τοὺς ἄλλους, κ- τ. Δ. “ΑΥ̓Θ ΒΙΠΏΠ]ΠΔΙΥ αἴξδοίθα ἃ5 τοσαγάβ θοίῃ [η6 

Ταοϑύ οὕ τηθη,᾽" ἄο. Τπδβη Ὁ ἃ5 ΤΠΘῪ ἀο πού ΠΟΥ ἱΠΘΙΏΒΘΙΥ 65, ΓΠΘΥ͂ 

816 Θ4ΌΔΙΠΥ ἱστιογαηΐ οὗὨ οἴ Υ τηθη, πα οἵ 811 πυτηδῃ ΔΗ Γ5.---οὔτε 

οἷς χρῶνται. ““ΝΟΥ͂ [Πο56 ὙΥ 1 Ποτη ΤΠΘΥ πᾶν ἀθδ]ηρβ." --τῶν τε 

ἀγαθῶν ἀποτυγχάνουσι, κ-. τ. Δ. ““ΤΠΘΥ ὈοΟΓΠ [41] οὗ οθίαϊπίησ [η6 

{πῖηρ5 {πα΄ Δγ6 σοοί, ἀπᾷ [2]1] ᾿ηἴο {πο56 {παῤ 876 δυ]Ἱ].᾽ 

ὁ 28. 
ἐπιτυγχάνοντες ὧν πράττουσιν. ““ ϑυσοθραϊηρ ἰη [Π6 {π]ηρ5 νυ] Οἢ 

ὑπον 40. Οὔβϑῦνϑ {πδΐ ὧν 15 ΕΥ̓͂ αἰϊγδοίίοη [ῸΥ ἅ.---καὶ οὗ τε ὅμοιοι 

τούτοις, κ- τ. Δ. ““Απά [ΠΟΥ ψ»ὴ0 8716 {πκθ ἴο ἴπϑῖὴ σδαϊν τη 6 0856 

οὗ {Π61Υ δβϑιβίδῃοθ,᾽," ἢ. 6.) ἵΏ6η οὗ Β' τ Δ  ΡῬΥΠᾶθ ΠΟΘ ; ΤΠ ὙΠῸ Τα- 

ΒΘΙΩΌΙΘ ἴΠθῖ ἴῃ ΟΠαΥδοίου ἃηα οοπάμποί.---ὐπὲρ αὑτῶν βουλεύεσθαι. 

“ΤῸ ΘΟΌΠ56Ι [ΟΥ̓ {Ποιη."---θϑαὶ προΐστασθαΐ τε ἑαυτῶν τούτους. ““Απά 

ἰο ΡΙαοθ ἴπ656 Ὀθίουθ {ῃθιηβθῖνοβ." 8 Πᾶγθ ΠΟΥΙΘ, 85 Κὔ πΠοΥ τὸ- 

ΤΩΔΙΚΒ, ἃ ΒΡΘΟΙΘΒ Οὗ ἁπασο!αΐμοπ. ΓῊΘ ΤΊΟΥΘ ΤΘΡΊΌΪΑΥ ΤΌΤ οὗ ΘΧΡΙΘ5- 

βίοῃ ὑοῦ μᾶνθ 66, καὶ προΐστασθαΐί τε βούλονται ἑαυτῶν τούτους, 

καὶ τὰς ἐλπίδας . . . . ἔχουσι. 

ὁ 99. 
κακῶς δὲ αἱρούμενοι. ““Απᾶ τηαϊκίησ Δἢ πηΐογίηδίθ ΟΠ ΟΙ66,᾽} ὃ. 6.» 

1ῃ. ΘΟΩΒΘΑΌΘΠΟΒ οὗ ποΐ Κπονησ {Π6 1 οὐνῃ ΔΌ]ΠΠ1Π165. ὙΥ ΘΙβκθ ακο5 
10 ῬΑΒΒΙΨΘΙ͂Υ : ““ Πιζεϊοϊίογ αὐ αἰϊψιιοί περ οίϊιηι σοἱ ηνιγι5 ἀοϊ οοἰῖ.᾽"-τ 

ζημιοῦνταί τε καὶ κολάζονται. ““ΑΥ̓Θ ὈοΟΐἢ ΠηΘ4 ἃπα ρα 64." Οὐομ- 

Ῥᾶτα Καληοῦ: “ Μ͵ωοίαηίιν εἰ οσαδιϊσαγίιν.᾽".---ἀδοξοῦσι. ““ἸΠΟῸΪ αΪ5- 

τοραΐθ.".--- τῶν πόλεων ὅτι. Τῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Ε͵ἾΥΘ στθαΐθυ [ΌγῸ6 ἴο {Π68 ορΡ- 

Ροβιίίοη, {Π6 σϑῃϊίνα 15 ΤΠ ρῥΙαοθα Ὀθίογθ {ηΠ6. οοπ]πποίΐοη. 50 

ΒΟΙΠΘΕΠ65 ἴῃ 1 αἰ], 5 ἴῃ ΟἸοοτο, 1) 1υΐη., 1., 40 ; «4 Τοῖι5 τι παδογοίαν,᾽") 

ἄο. 

ὁ 90. 

ὡς πάνυ μοι δοκοῦν. ἸίοτΟ δοκοῦν 15 Δη δοοιβαΐνθ δου ἔσθι, Θααὶν- 

δἸθηΐ ἴο ἔσθι δοκεῖν μοι. Τὴ ΡΙΔ66 οἵ [15 σοπδίγαοιίοη 186 σϑηϊνθ 
ΔΌΒΟΙυΐΘ 15 ΤΊΟΤΘ ἔγθα Θ ΠΓΠΥ Θιηρ]ογθα. ΤῊ σομπηήοη ἰοχὲ μᾶ5 δοκεῖ. 

---περὶ πολλοῦ ποιητέον. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΘ 1]., 8, 10.--πορὸς σὲ ἀποθλέπω, κ. 

τ. Δ. “1ΊΟΟ01Κ ἰο γοὰ ((ὉΓ αἰα), 1 ΠΆΡΙΥ σοὺ τηϊρηΐ [66] ἱποϊηθα ἴο 

ΟΧΡΙαἴη 10 πηΐο Πη6. ὙΠ6 ορίαἰνθ νυ] εἰ 15 ἀβοᾶ νυ ἢ τοβρθοῦ ἴοὸ 

Ῥτοϑθηΐ δοίϊοηβ, ν θη 1Π6 ἀΟῸθ  ΓἍ]Π655 οὐ 1Π6 ΥΘ 50] 15 ἰο θ6 ΒίΤΟΠΡῚΥ 
γηΥ]Θα ; ἃηα βοιηθίϊηθβ, ἃ5. 'ἴπ 1Π6 ργοβθηξ ἰηβίαποο, ἄν 15 αὐδαρᾷ, 

ΤΟΥ {16 ΡΌΓΡΟΒΟ οἵἉ τηδϊκίησ {Ππᾶΐ ἀου Ὀ Γἀ]η 655. 501} βίσοησου. ΟὐΠυ: 

Ὅδτο αι, δ δ20 
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4 1. 

παντῶς ποὺ γιγνώσκεις. “Ὑοα ΓᾺΠ]Υ Κπον, 1 βιιρροβθ."---εἰ γὰρ 
μηδὲ ταῦτα οἶδα, κι τ. Δ. “ἘρτΊΙ ἀϊὰ ποῖ δυδὴ Κποὺν ἔμ656, 1 νυουἹὰ 
θ6 τποτθ ννοσί] 655 θύθη {πᾶπ ἃ 5]. [1 Έ06ΓᾺ]]Υ, “ ΤΠΔῃ 5᾽αν 65." 

ΤῊΘ ρΡαγίῖο!δ εἰ ἰβ ὑβοὰ νι 1Π6 ἱπάϊοαίϊνο, αἀπὰ, ἴθ 1ῃ6 ἀροάοβίβ, 
1η6 ορίδεῖνθ νυ τ ἄν, γμθπ 1Π6 σοπάϊοπ οοπίδϊ πη ἃ ἀθίθυμηϊπδίο] 

ΘΧΡγοββοα οᾶβο, ἀπὰ [ῃ6 δροάοβὶβ γϑίθυβ ἴο ἃ οἰγουτηβίδησθ νυ Βοἢ 18 
ΤΩΘΙΘΙΥ͂ ΡΟΒΒΙΌ]6 ΟΥ̓ ΡῬσοθαῦ]θ. ()ηιαίιλία, ᾧ 524, Οὐδ. Ὡ, 1.)--τταὐτὸ τὸ 

ἡγιαίνειν. ““ΤῊΘ ὙΘΤΥ Οἰγουτϊηβίαποσ οὗ Βοΐηρ ἰῃ ΘΔ." ---έπειτα τὰ 
αἴτια ἑκαστέρου αὐτῶν, κ. τ. Δ. “πη 1ῃ6 ποχί ΡΪᾶ66, ἃ5 τοραγὰβ ἰῃ6 

σα 0.568 οἵ Θδοῖ οὔ ἤθτη, παι νυ, Ὀοΐἢ ἀσῖπΒ ἀπά Τοοά, (1 τοραγὰ) ἴῃ 050 

ὙΠ σἢ σοπάμποθ ἴο ΠΟΘ ἢ ἃ5 Ὀϊοββίηρσβ," ἄσ. ΘΌΡΡΙΥ νομίζω ἴτοτα 1:6 

Ρτγουϊουβ οἰαυβθ, ἀπά οὔβουυθ {Ππαΐ ποτά πὰ βρωτά ΓΘ ΤΠΟΓΘ 1 ΘΓ Υ 

“ ἀσ  Κ40]65᾽" αηὰ ““ Θαἰ 4068. 

ᾧ 82. 

καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ νοσεῖν. ““Βοίῃῃ. ΠΘΑΠ ἃπᾶ 5, Ο Κη 6885.᾽ 

Ταάκοπ δυῦβίδπεΥ ΟΙΥ.----πότε δ᾽ ἄν, ἔφη, κι τ. Δ. ΤῊΘ ἱπααίτΥ οἵ Ἐπ- 

τὰ γἀρτηυ.--- στρατείας τε αἰσχρᾶς, κι τ. Δ. ““ϑοτη6 Βανίηρ, ΕΥ̓͂ ΤΟΆΒΟΠ 
οἵὗ βίσοηρ ΠΟΌΪἢ, ἱΆΚοπ Ρατὶ ΠΟΥ ἴῃ ἃ ἀϊβρτασθίῃ! οχρϑαϊοη Υ͂ 

ἰαπὰ, ΟΥ ΒΟΠῚ6 ἱπ]υτ ουΒ τηουοτηθηΐ ὈΥ͂ 568," ἄτ.---οὐ δὲ δι᾽ ἀσθένειαν 

ἀπολειφθέντες, σωθῶσιν. “ὙΠΟ οἴ γβ, Βανίηρ ΒΘ θη Ἰος Ὀθ πᾶ οη 

δοσουπί οἵ [66 8]6 ΠΘΑΙΠ, ΤΠΔΥ πᾶν θθΘη βανϑᾶ.᾽" ΞΌΠΩΘ ῬΓΘΙΘΥ ΤΟ ῃ- 

ἀοτίηρ ἀπολειφθέντες ἸΘΤΘ ΤΙΏΟΤΘ ΤΓΘΟΙΥ͂, “πανὶ τηϊδβοᾶ ({Π6 Θχρο- 

ἀἰτίοη, ΟΥὙ τηονοτηθηΐ ὈΥ͂ 568)."᾽ --μᾶλλον ἀγαθὰ ἢ κακά. ““ΑΠΥ͂ ΤΠΟΥΘ 
δ]οββίηρσβ ἔμδη ον 18." --οὐδὲν, μὰ Δία, φαίνεται, κ. τ. Δ. ““Νοΐ ΔΠΥ͂ 

τῆοτο, ἱπάοοα, ἰξ ἰβ ονϊάθηΐ, δοοοτάϊηρ (0 (Πἷ5 τηοάθ οΥ̓͂ ἀγριιΐηρ, αἱ 
Ιθδ5ι."" 

ᾧ 33. 

ἀλλ᾽ ἢ γέ τοι σοφία. “Βαϊ υνἰδάοτῃ, αἱ ᾿Ἰοαϑβὲ, ἰηάθοᾶ.".---τί δαί: 

τὸν Δαίδαλον, κι τ. Δ. ΤῊ ραββαρο ἰβ Του Δ ΚΔΌ]Θ ΤῸΓ 185 ϑοοτγαίο 

ἸΤΟΣΥ. Βοῖουν, ἱν., δ, θ, υγοτο 16 ΡΜ ΠΟΒΟΡΉΘΥ ὈΓΓΟΥΒ ἰ8 ΤΟ Δ] 56- 

εἰπισηίβ, μΒῸ 68}1}5 σοφίαν, ἱ. ε.ν ἰη 6} ἰσοησο δηὰ υνυϊβάομι, {Π|6 ΒυΠιπλὰ πὴ 

Βοπῦπι ; δηὰ ἄρον, ἰἰϊ., 9, δ, ΒΘ ΟἸΘΑΓΙΥ βίαι 8. 8ἃ}} νἱτίο ἴο Ὀ6 σὸν 

φία.---τὸν Δαίδαλον. “ΤΊ σοἸϊουτγαίοα Τα: 8108." ΤῊΘ ἀγίῖο]θ ΒΘΤΘ 
ἰᾳ. οπιρὶιδιίο.---ὖτι ληφθεὶς ὑπὸ Μίνω, κι τ. Δ. “Ηονν {αΐϊ, πανίης 
ϑόδη βοϊχοὰ ὈὉῪ Μίηοβ, οὐ δοσουῃὶ οἵ 1ν}8. νν᾿βάομῃ, 6 ννὰβ σοιῃρο! οα 

ἴο ὕ6 ἃ Βίανο ἴο {πδὶ ῥγίποο," Τα ἀλ]υβ, ἀσοοτάϊηρ τὸ {6 Ἰοροπὰ 

᾿ν85 ἀπ Λιμοηίδη, θὺϊ μανίησ Κα Π16, τπγουρῆι ΘΏΥΥ, .ν8. 5Βίβίου᾽ Β Βοὴ 

Φρτγάϊχ, πα Πεά το Οτοίο, νυ μοσο [5 5ΚῚΠ οὐταίποα τὸν ἰπὶ το {τἰδπά- 

εἰήρ ἀπά ῥτοιοοιίοη οὐ Μίποβ. ΤῊ βοσγαῖθβ ἱγοπί Δ} ὁ8}}6 ληφθεὶς 
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ὑπὸ Μίνω, κ. τ. λ.---μετὰ τοῦ υἱοῦ. ΑἸ Δ]]υδίοη ἴο {π6 (16 Πίσης 
οἵ Πάλι] αβ, ΔΙοησ νἸἢ 5 Β0η ΤΟΆΤΈ5, ἴγοπὶ {Π6 1514 η4 οἵ Οτοΐθ, Δ ΟΥ 

186 Δῆδὶγυ οὐ Ῥαβὶρῃδδ.---τόν τε παῖδα ἀπώλεσε. Τπ {πΠ6 Ἰσαγίδπ 568, 

ἃ5 Ὁ τγὰβ αἰϊουνν σα ο8]164.---εἰς τοὺς βαρθάρους. 1): άδ]ὰ5 Θά 10 

ΘΊΟΙΠΥ ΔΠΟΥ [Π6 1055 οΟὗὨ ΠΪΒ Β0Π, ΏΘΤΘ Π6 νγὰβ ρτοίθοίθα ὈγῪ Οὐσδ] 85, 

κὶπρ οὗ 1Π6 5᾽οαπὶ, ἀηἃ ὑΏΘΤΘ Π6 δχϑουίθα ΓῸΥ {Π6 ΤπΠΟΠΔΥΟἢ ΤΩΔΠΥ͂ 

στθαΐ οσΚΒ οἵ αὐ. ΤῊΪ5. Θοοσαΐθβ ἸΤΟ ΠΟ Δ]]Υ 048}15 ἃ ΒΘΟοπα 6 η5]8- 

ν]ηρ.---τὰ δὲ Παλαμήδους, κ. τ. Δ. ῬαΑΙΔΙηΘ465 ΘΧΡΟΒΘΩ [Π6 ρτοίθπαθα 

τη πη685 οὗ {ΠΠ|γ5565, ἀπᾶ {ΠῈ}5 ἱπουτγγθα ἢΪβ μαϊσοᾶ. {Π|05565 δοουβθᾶ 

Ὀἰπὴ οὗἩ ἔγθᾶβοῃ, δηα βιοοθθαθα ὈΥ Πἰ5 ἀυίἰῆσοβ ἴπ πανίηρ Πίστη βίοπϑα 

0 ἀθαίῃ. ἨἩρυρβύ ΔΡΙΥ σοιηρατοβ Ῥῃϊοβίγαϊιβ (Πετοῖο., Ῥ. 707): 

Παλαμήδην δὲ οὐδὲν ἡ σοφία ὥνησε τὸ μὴ οὐκ ἀποθανεῖν διαθληθέντα. 

--ὑμνοῦσιν. ““ΟΘἸΘΌΓαΐΘ 'ἱπ Βοηρ."---ἢΉςς.ς “Ἡοῦν {Παΐ.᾽ --ἀναρπάσ- 
τους πρὸς βασιλέα γεγονέναι. ““ΤῸ Πᾶν Β66η ΟαΙτὶοα ΟΥ̓Γίο {Π|6 στϑαΐ 
κίηρ." Τῇ Κιπρ οὔ Ῥουϑβία 15 τηθδηΐ, αηα {Π6 γϑίδθγθπο θοὶηρ ἃ γ06}}- 
Κηονγη Ο0Π6, {Π6 ἀγίῖ016 15, ἃ5 05118], οσηϊ θά. 

Ὁ 84. 
κινδυνεύει. “«ΑΡΡΘΑΥΒ.᾽" ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ 1Ϊ., 8, 17; 11]., 18, 9..---εἴγε μή 

τις αὐτό, κ. τ. Δ. “(6885), 1 αὖ Ἰθαβύῦ ὁπ6 40 ποΐ 566}κ ἴο Θοϊῆροβθ ἴΐ, 

Βαϊ ἢ6, Ὁ ἘΠ ΠΥ ΘΟ Πλ5, οὗ 4αθβίϊοπαῦ]6 σοοῦβ,᾽ ἡ. 6., 1 μ6 ἄο ποΐ 

ΟΟΠΒΙΔΘΥ ΔΠΥ͂ ΘΒ. ]ΟΠΔΌ]6 σοοᾶ 85 ΟηΘ οὗ 15 ἸπΠργϑαϊ ηΐ8.--- τί δ᾽ ἄν, 

ἔφη, κι τ. 2. “Βυΐ ψῇηαΐ 0Π6, 5Βαϊὰ Π6, οὗ {π6 {πη 55 Τθπάϊηρσ ἴο Παρ 

Ρἶπ655, σου] θ6 φαθβί 4016 ἴῃ 115 ηαΐαγο 1) ὁ, 6.7 σου] ΒΘ ἃ φαθβίϊομ 

4016 ρσοοά.----εἶγε μὴ προςθήσομεν αὐτῷ. ““ ΤΠΠ]655, ἱπα 664, γγ8 5881] 

αἰίδοι ἴο 1ζ (45 115 ΘἸΘΠ]Θ (5). ν 
- 

ὁ 86, 86. 
νὴ Δί᾽, ἔφη, προςθήσομεν ἄρα. “ΑΥ, ἱπάθρα, Βαϊᾶ ϑοοτγαΐαβ, ἡ 6 

Μ11 ΤΠ6η Ὀ6 δἀάϊηρ [Π056 {Ππίησβ." ---πολλὰ καὶ χαλεπά. ΟὈΙΏΡΆΓΙΟ ἱ., 

2, 24.--- μείζοσιν ἔργοις ἐπιχειροῦντες. ““Ὁπάογίακίηνσ ἡγΟΥΚΒ ἴοο στοαΐ 
ΤΟΥ {Π6πη.".--διαθουπτόμενοΐ τε καὶ ἐπιθουλευόμενοι. ““Βοίηρ 5Π0Ὶ- 

γαϊοά ἀπὰ ρ]οίίοα ἀρσαϊπηβί.᾽".--λλὰ μήν, ἔφη, εἴγε μηδέ, κ. τ. Δ. “ἍὙῈΥ 

1Π ὙΘΥΥ {τὰ}, ΤΟΡΙ]Θα Τα Πγἄθτηιβ, 1{1 ἀο ποῖ Βρθαῖς τὶ ρ. ΠΥ ονοπ ἷπ 

ΡΓαϊβίπρ ΠαρΡΡίπΠ655, 1 σοπίθββ {Παΐ 1 ἀοὸ ποῖ θύῃ Κποὺῦ ννηδὲ 1 οὐρπΐ 

[0 ῬΓΔΥ͂ [Ὁ ΠΠΌΤη {Π6 σοᾶβ.᾽" ΤΑΓΟΥΆ]Υ͂, ““ Ὑν 1 ΓΘΙ͂ΘΥΘ ΠΟΘ ἴο 1Πη6 σοῦβ.᾽" 

Οοιῃρατχαὶ., 2, 10.---οὐδ᾽ ἔσκεψαι. ““Ὑοὰ ΠᾶΥΘ ΠΟΥΘΥ ΘΥ̓Θὴ δχαμηϊηθᾶ.᾽" 
-τί ἐστι. ““ὙὙΥμαΐ Κιὶπά οἵ ἃ {πϊπηρ 1ὑ 15. ΟὈΙΏΡΆΓΙΘ 1., ῶ, 1.--πάν- 

τως δήπου. ““ΑΒΒυΓ͵ΟΑΪΥ, {{1 τηϊβίαϊκο ποῖ, (1 Κπονν {15}. 

ὁ 37. 
εἰδέναι. “ἘῸΥ ὁπ6 ἴο Κπονν." ΞΈΡΡΙΥν τινά.---μὴ εἰδότα δῆμον. 

“ἼΓ 6 Κπονν ποῖ [06 ῬΘΟρΙΘ {πο ιηβοῖν 5." Τηίρθυα!ν, 16 ἀἰδηι5.᾽" 
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Αἰμοηρς ἴθ Οὐδεκ ἀδιποογαιίοαὶ βίδίθβ, σβρθοίδ!!ν δὲ ΑἰΠθπ8, τῃ9 

τοιτη δῆμος ννὰ5 υδοὰ ἰο ἱπάϊσαϊθ [Π|6 σοτητηο8, “6 ΡΘΌρΙὶθ, ἰμ6 ῥτὶν- 

Ποροὰ οτάογ οἵ οἰτίζοπβ, ὅτο.--- ποίους. ““ὙΥΜδὶ δβοτί οἵ ρθυβοῃβ."-- 
εἰς ἃ δεῖ τελεῖν. " Τὸ οχρεπᾶ οη ἴΠ0856 {Πΐησβ οὐ νυ ΐ οἷ ἸΠΘΥ οὐρλς 
(1 ὀχρεπὰ {πὶ γ Π|688),᾽" ἑ. ε., ὁἢ. 1:6 ΠΟΟΟΒΒΔΤΙ6Β οὗ 16. ϑ'δῦρρο 

υπϑογβίαπᾶάβ (ἐΐ5 ἀἰποτθηῖίν. Ηδ ΤΟΙΌΓΒ τελεῖν ἴο ἴῃο56 οἰκ ΖΘ ῃ5 

ἀνθο, θαίηρς δητο θὰ ἰπ ἃ ΡΥ ΟΌΪΔΙ ο855, ΡΥ 10:6 Ρυδ]ς ἴαχοβ 85- 

εοββοὰ ὕροὴ {παι οἷ455: ΠΟΥ, Βίποϑ {Π|656 ἅτ βαὶὰ τελεῖν εἰς τάξιν 

τινά, ὮΘ ἴδκο5 1.6 ργοβϑηΐ βαββαρθ 0 ΤἸηθδη ἴΠ6 Β8ΠῚΘ 85 ἰζ ἰδ Ὑγ6ΓΘ 

τυτίἐτοη τοὺς μὴ ἔχοντας τελεῖν εἰς ταῦτα εἰς ἃ δεῖ. Δ Υ αν αἀορίεὰ 

{6 βᾶπηθ τηοάθ οἵ τϑϑοϊ νἱησ {6 ραββασο, θὰ: νυ τἢ γμδὲ γ6 σοπσαίνθ 
10 ὃὉ6 ἃ ΔΓ ΤΏΟΤΟ πδίωγαὶ οχρίαπαίίοη. 

ὁ 88. 

καὶ περιποιοῦνται ἀπ᾿ αὐτῶν. “ΤΏΘΥ ΟΥ̓́Θ ΙΏ3Κ6 βαυίηρβ [τοῖα 
τῆσδ," --καὶ νὴ ΔΙ᾽, ἔφη, κι τ Δ. ὙΥθ μᾶνο δἀορίοά ἰῃ {λ8 βοπίθῃσθ 

16 ρυποίυδείοπ οὗ Υοἶδκο. ΤῊΘ ραββαρο βίοοὰ {ΠπῈ8 ἰπ (Π6 οἱὰ οἀϊ- 

ιἰοπϑ : Καὶ νὴ ΔΙ᾽, ἔφη Εῤθύδημος - ὀρθῶς γάρ με ἀναμιμνήσκεις " οἶδα 
γάρ, κι τ. Δ. ΤΟ βοοοπὰ γάρ, ἱπ οὔτ τοδάϊησ, δχρίδίηβ 16 ρᾶσοη- 
1ποδῖ5. ΤῊ τότ παίογαὶ ἀγγαησοτηθηΐ, 85 ΚἋὮΠΟΥ Τοτηδτκβ, υνουϊὰ 
ᾶνο θη 85 {Οἱ ονΒ : Καὶ νὴ Δ᾽, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, οἶδα (ὀρθῶς γάρ 

με ἀναμιμνήσκεις) καὶ τυράννους, κι τ Ἅ.-ττοῖ ἀπορώτατοι. ““ΤΏΘΥ 10 

ὅτ σοιρ οίοὶν ἀσδιϊίυϊο."" 

ὁ 39. 
τοὺς μὲν τυράννους εἷς τὸν δἔῆμον ϑήσομεν. “«ὙὍὙ6 ΜΠ μαγΟ ἴο οἷ455 

{π65ο ὑγτδηΐβ ἀηοηρ 1Π|6 ἀστηι5."".--οἰκονομικοί. “Οοοά ΠΙΒΠΆΚΟΥΒ.᾽" 
“ἀναγκάζει με καὶ ταῦτα ὁμολογεῖν, κ. τ. Δ. “(ΜΥ οὕ δβιυρίάϊεγ, 

ἀουθε]οδα, ογοσβ τὴ ἰο σοηοούο ὄνϑη {{|5."} ΤῊΘ ροβίιίοη οἵ δηλον- 

ὅτε μότο ἐξ βουηουν δαὶ υπυδυδὶ. [τ τγουἹὰ σοϊηθ ἰῃ το ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ 
αἴον ἀναγκάζει με. Ἰᾳυποίανιυβ οοηδίθογβ ἰδ ἃ τηογο σχρίοιίνο μόγο, 

νοῖ εν ἐν ποίη ἰμοκοιιοῦ ἴἰοο ζμΓ.--κινδυνεύω γὰρ ἁπλῶς, κ. τ. λ. 
ἜΟΥ Τ ἀρροῦτ ἰο Κπονν ποι ίηρ αἱ 811." ΓΑ ΓΟΓΑΙΥ, “ δ  ΠΡῚῪ ποιίηρ." 
Ἑφυϊναϊοοι ἰο (0 1,Διίη “ σπιπέπο πίλι." 

ὁ 40, 

τῶν οὕτω διατεθέντων ὑπὸ Σωκράτους. “ΟΥ̓ ἴπό80 ννο ὑγοσο τὸ- 

ἀυσοά ἰο μΐπ ἰδία ὉῪ βοσγηῖοβ."--- βλακωτέρους. “Μοτὸ (οἸ Βἢ 
{πη σνοτ)." Ι͂ἢ τοϊδιίοη ἴὸ ἰΐ 5 ἔοττη, σοιηραγο ποίδιη οἡ {ἰ., 13, 4. 

-ὐπέλαδεν. "" Οοποϊαδοὰ.".--ἄλλως εἰ μή. 80. ἰπ 1,δείη, πον. αἰέμεσ 
5 καἰδί, (0Γ πον αὐδίεν φμανι εἰ, ἰη Οἱε., Ερ. «ἡ Βανι. Υἱϊὶ., 14; χί!,, 16; 

12ε., χῖν,, 11..--ένια δὲ καὶ ἐμιμεῖτο, κι τ. Δ. “ἼἨΚΠ ἱπιταιοά, αἰδο, δόῖο 
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ΟΥ̓ μῖβ ρΡαγβαϊίβ.᾽ [1 ΈΘΓΆΠΥ͂, “’ ΒΟΙῚ6 ΟΠ {πίη ρσ5 μοι Π6 Ραγϑαβᾶ." 
Οὔβοῦνθ {ῃ6 αἰγαοίίοη ἴῃ ὧν [Ὁ ἅ.---διετάραττεν. ““Οοπίουπαρα 
μϊηι." --ἐξηγεῖτο. ““ἘΧΡΙαἰηΘα ἴο Πΐτη.᾽" 

ΟΠΗΑΡΤΈΝ Π]. 

81. 

τὸ μὲν οὖν λεκτικούς, κ. τ. Δ. ““οοτγαίε5, ἴΠ6η, νγὰβ ποῖ τρις 

1μαΐῇ {πο56 σηο αββοοϊαϊθα ὑν]ἢ Πίστη Ποῦ] ταρὶα]ν θΘΟοΙηΘ 8016 'ἱπ 

ΒΡΘΘΟΉ, ΟΥ̓́ΪΠ ΔοίΟΠ, ΟΥ̓ Οὗ ᾿πν ΠΏ γ 6 5111]. ΜΟοΙΘ 1ἸΈ σα ]ν, “ ἀἰὰ ποῖ 

Βαβίθῃ οηννασὰ {Π18 οἰγουτηβίαηοθ, ἱπαΐ Π056 ν0 αββοοϊαϊθᾶ νυ] τἢ 

Πΐτη Βῃου]α ὈΘΟΟΙΊ6,᾽" ἄθ. ΗἮονν ϑοογαίθβ ἰδπσῃῦ 15 ΡῸΡ15 ἴο θ6 

πρακτικοί Ὑ711 Ὀ6 Τοϊαΐθα ἴῃ ομδρίθυ συ. ; μον ἴο θ6 διαλεκτικοί. ἴπ 

ΟΠΔΡίου υἱ. ; δῃηᾶ μουν ἴο Ὀ6 μηχανικοῖί, ἴῃ ΠΑΡΊΟΥ Υ]].---σωφροσύνην. 

“Α βριτῦ οὗἉ 56] σοπίγ0]." --τοὺς ταῦτα δυναμένους. ““ΤΠδὲ ἔΠ056 

ὙΓῈΟ ὝΓΘΤΘ ΡΟΥΘΥΓᾺ] ἴπ {Π656 4.4] 1{165,᾽ ὁ. 6., ἴῃ Βρθακίησ, δοίϊησ, ὅζο. 

ὁ 2. 

περὶ ϑεοὺς σώφρονας. ““ϑουπᾶ ἴπ {Π6ῚΓ ποίϊοπβ γθβρθοίίησ {Π6 

δοά5." ---ἄλλοι μὲν οὖν αὐτῷ, κ. τ. Δ. ““ΟἸΠΘΥΒ, {Π6Π, Ὑ)]Ο ὙΤΘΤΘ Ρ͵68- 

Θηΐ ἢ Ὠΐπη θη σΟΠγυβὶησ οἡ [Π15 ἰορὶς τυ ἢ ΟἿΘΥ ΡΟΥΒΟΠΒ, ΤῸ- 

Ιαϊθα (15 νγογᾶβ πηΐο τη6)." Ἡίπηαουῇ οοπ]θοίαγοα διηγοῖντο, ἢ. 6.» 

παγτεηῖ; ἨἩρτθβί, διηγοῦνται. 6 ἢᾶγνΘ [Ὁ]]ονγθα {ῃ6 σοτϊητηοη ἰοχί, 

8 Πα Πᾶγθ σίνοῃη [Π6 δχριδηδίϊοῃ οὐ ΒΟΥΠΘΙΏΔΠΠ, ἃ5 ἃρρτουθα οὗ ὈΚ 
Καμποσ. 

Ὁ 8. 

ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν. ““ ὨΙιὰ 1 ΘνΘΥ Εἰ Ποτΐο οσοὺγ ἴο γοὰ." Οοτη- 

ΡΆΙΘ ἰν., 2, 4.---κα͵ατεσκευάκασι. ““Ἤκσγνο φῬτον!αθα." --κιαὶ ὅς. Οὐοτη- 

ΡΆΓ͵Ο 1., 4, 2.---ἡμῖν παρέχουσιν. ““ΑΒοτὰ υ5.".--ὖ γ᾽ εἰ μὴ εἴχομεν. 

« ΛἈπᾷ [{π)ἷ7ὰ Παᾶ ποὺ {Πΐ5, αἱ Ἰϑαβί." ----ἔνεκά γε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλ: 
μῶν. “.Α5 [ὯΥ, αἵ ΙΘαδβί, ἃ5 ΟἿἿ ΘΥ̓Ὸ5 816 ΘΟΠΟΘΙΠΘ." --ἀλλὰ μὴν καί. 

“«Βαΐ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΙ.᾽ --κάλλιστον ἀναπαυτήριον. “Α τηοβὲ ΘΧΟΕΙΙΘπξ 

{{Ππ16 ῸΓ ἱακίησ ΤΘροβθ." Ασοογάϊησ ἴο 1116 ἈΠΆΙΟΡῪ ΟὗἉ 1Π6 ἸΔΠΡΊΑΡΌ, 

ἄναπαυτήριον ΒΠΟ.]ἃ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ΒΡ ΉΪΓΥ “ἃ ῬΙΔ66 ΤῸΓ ἑαϊκίπσ ΤΘΡΟΒΞ6.᾽ 

ΘΌΙΩΘ Τοαᾶ ἀναπαυστήριον, νΥῚ 1 τοσαγᾷ ἕο νΒΙΟἢ ἴΌττη, σοπβαϊέ 1ῃ8 

ΤΟΙΉΔΙΚΒ οἵ ΤΟΌΘΟΚ, αὐ ϑορῖι., 417., 104, Ρ». 321. 

ὁ 4. 

φωτεινὸς ὦν. ““Βοίηρ ΠῚ. ΠΟΙ5,᾽) 1. 6., 16} }- ρα τ σ..--οτάς τε 

ὥρας τῆς ἡμέρας. “οί! {Ππ6 αἰνβίοηΒ οὗ 16 ἀαΥ,᾽) 1. δ.ν ὄρθρον 

μεσημδρίαν, δείλην, ἑσπέραν, ΟΥ̓ἑ“ἄαννη, πιϊάααγ. ΠΟΥ ΟΟΠπ, Θύοῃ 

. 
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᾿ 

«ρ," [Ιη {6 ἐἰπι6 οὗ Χοπορθοη ὥρα ἀἰά ποὶ 5, σὩ Υ δ ΠΟΌΓ, οὐ 186 

εὐνοπίγ-Ουτίδ Θ40}8] ρατὶ οὗ ἃ ἀδὺ δηὰ πίριξ. [τ ΔρΡΡΘΔΙΒ ἴὸ πᾶνθ 

ὕσδη ἢχβὲ υδοὰ ἴῃ [15 ἸΔΙ(ΟΥ Β6Ώ56 ὈΥ͂ {Π|6 ΔΒΙΤΟΠΟΙΏΘΥ ΗἸΡρΑΓΟΒ8, 
αὔουϊξ 40 ΒΟ. Οοιμρασο Ζάείεγ, Ολτοποί.» ἱ.,) Ρ. 239.----διὰ τὸ σκο- 
τεινὴ εἶναι, ἀσαφεστέρα ἐστίν. “Ἰῃ σοπβοηθθδηοο οὔ 115 δίῃ σἸΟΌτΩΥ, 

ἴ5 1655 ἀϊδιϊποι." ΟὈΒΟΙΥ͂Θ ΠΟΙ 1π6 ποπιϊηδίίνο υυῖτἢ 106 ἰηδῆηϊνθ 
ΌΓῪ αἰἱγδοίίοη, ἀπὰ οοπβυὶ Καλπετν, ὁ 672, 3, .1ε1.----ἄστρα ἀνέφηναν. 
“ΕἸΓΉΟΥ σᾶυ8 [Π|6 58 Γ5 10 βιιῖηθ Τοτίι." Οὔβοῦνο μοτΘ (86 οτωρὶοΥ- 
τοσῆΐ οὔ ἐδ 6 δοτίδί ἰο ἀθποίθ ὑ]ιαΐ 18 συ ΒιΟΤΩΔΓΥ͂, ΟΥ̓ ϑνοπΐ 0 ΠᾶρΡΡΘΗ. 
τὰς ὥρας τῆς νυκτός. ΤΌΘ ΟΥΘΟΚ5 αἰνιἀθὰ 1Π6 πρὶ ἰηΐο {ἰγθ 9 
τύδίσθοβ, (6 οιηδη8 πο ΤΟΌΓ. 

ὁ δ. 

ταύτην ἡμῖν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδόναι. ““ὙΠΟΙΓ Ταϊδίησ {Π18 ΤΥ Ὁ8 ὕγοσῃ 
ουὔἰϊ οὔτδο φαγί." ὙΥΠῚ ἀναδιδόναι ΒΌΡΡΙΥ αὐτούς, ἱ. ε.,) τοὺς ϑεούς.-ο 

ὥρας. "““ βοδβοηβ."--οἷς εὐφραινόμεθα. “ΒΥ ΜΠΐοΝ 6 ΘΧρουίθποθ 

ἀοϊίριι."" Μογδ ᾿ἰοτΙν, “ ὈΥ νμΐον ντὸ ρδάάοῃ ΟὐγΒοΙν 658." Οὐ- 
ΒΕΙΥΘ {Π|6 ἴοτοθ οἵ {πὸ τηϊά]ο.---πάνυ, ἔφη, καὶ ταῦτα φιλάνθρωπα. 

“ΤΉ 56 {πίη ρσβ, α͵50, βαϊὰ 6, ἃτὸ ἱπάϊσαίίνο οἵ ἃ ΥΟΥΥ βίσγοης ἴον [ὉΓ 
πιᾶη." Οὔδετνο {παϊ ταῦτα 185 ΠΟΤ ἴῃ 16 Ρμίαταὶί, ὑδοδῦβο 16 Ττοίοτ- 

πο 8 ποί ἴο {πὸ ὑγοσοάϊηρ τό, θυ: το 116 γατίουβ Ὀ] οββίηρβ {{πῶ1 8τὸ 

οπυτησταῖρά. 

46. 

οὕτω πολλοῦ ἄξιον, κι τ. Δ. “«Α {δίπρ οἵ 80 τησοἷν γα]6 88 Ὀοίἢ 
ἴο ἡ»7ἱοάυοο, ἀπὸ, ἴπ σοηαποιίοπ ὙΥ ἢ 16 δασγί δηά {Π0 Βοϑβοηβ, ἴο 
γίηρ ἴο πιδίυγίν,"" ἄο.---συντρέφειν. “Τὸ ΠοῚρ ἴο πυτίογο.".---πᾶσι 

τοῖς τρέφουσιν ἡμᾶς. “ΜΥΊΙ 8}} οὔτ πυιτίπιοηι."---εὐκατεργαστότερα. 
«ΜΌΤΟ ΘΒΥ οἵ ἀϊσοβιίοη."--- προνοητικόν. "415 ἃ τηᾶτῖ οἵ ἀϊνίπο ἴογθ- 
αἰεῖν,"" ἱ. ε.., οὐἃ κίπὰ Ῥγονίάοποο. 

47. 

τὸ πῦρ. ““ἸΠΟ οἰοπισηΐϊ οἵὁἨ ἤγο." Οὐβοσνὸ {0 απίοϊθ. ἴτε νυ 
οὐ δὰ ἰπ πο ΜΗ, ψ πόσο Βογησμηδπη 85 ὙΟΤῪ ΓΑΙ ἰηοϊοβοῦ 

{π 1ὲ ὑγδοκοίη.--- ἐπίκουρον μὲν ψύχους. “Δ δίά δραίηπδί οὐ] ἀ.,"".-- συν- 
ἐργόν. “ΑΛ σο- ΨΌΥΚΟΥ," - κατασκευάζονται. “ ΒΌΡΡΙΥ {ποτ δοῖνοῦ 
ψἰν." Οὔὐρβόγνο {6 τί ἀ]6.--τοώς γὰρ συνελόντι εἰπεῖν. Οὐπιρᾶτο 
{{|.,8.10..--ὑπερδάλλει φιλανθρωπίᾳ. ““Βυγράδδοβ ἃ}} {π6 ἴοστηοῦ ἴῃ 
ονἱποίηρ ἴονο (0Γ τηδη." 

4 8. 

χὸ δὲ καὶ ἀέρα ἡμῖν, κι τ. Δ. “ Δηά, ἀραίη, {νοὶγ μα νίπῃ δὸ διη- 

ἀπηίν ἀϊπονοά {6 αἷτ σνστυ Ἡΐνότο ἀτουηά ὑπ." 1 ςστα]ν, "101 πα." 
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ΤῊΪ5 ὑγΠΟ]6 ραββαρθ, ἄοννη ἰο ἀνέκφραστον ἱπο] 5176, 15 ΡΥΘΒΟΓΥΘα ΟὨΪΥ͂ 

ἢ ὁη6 Μϑ., τῃαΐ οἵ Μοϑοϑυπμηαπη. [10 15 βῃβρθοίθα ὈΥ τηοϑύ οὐδ οὗ 

Βαίηρ Βρατίοιβ. ΤῊΒ [Ὁ]]Ονγίπρ ΤΘΆ50 05 ΠᾶΥ6 θΘ θη δαγαποδα [ῸΓ [μῖ85 

ορἰπίοη. 1. ΤῊΘ 56 οὗ {Π6 δάψθυ ἀφθόνως, ὙΥΏΘΥΘ γγ8 γου]α οχρθοῖ 

ἄφθονον. 2. ΤῊΘ Βυβρίοϊουβ [Όγτὰ οὗ 1Π6. δογὶβί διαχῦσαι. 8. ΤῊΘ 
ῇδοίθα [Ὅτ οὗ {Π6 δυργθββίοπ πρόμαχον ζωῆς, ἡ» Ϊοἢ ἀο65 ποῖ βαϊδ 

1Π6 5ΙΠ1ΡΙ6 5ίγυ]6 οἵ Χϑπορῆοη. 4. Τὴη6 νγνοχαβ ἀλλὰ καὶ πελάγη περᾶν 

θαΐ 1] ἄσγθθ ὑυυἱἢ {η6 Ργθοθάϊησ βθηΐθποθβ. ὅ. ΤῊΘ ἴοττη ἀλλαχόθι 
15 τηϑὲ νυ ἴῃ ΠῸ ΟΥΠΘΥ ρΡαββᾶσθ. [Ι͂ἢ τηδηνῦ ΜΙ... ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ἴΠ6 ΤῸ 

15 Ὧη αι δίνῃ τὸ δὲ καὶ ἀέρα ἀπὰ τὸ δὲ τὸν ἥλιον, ἀπ 1ξ Πᾶ5 

Ῥ6Θη ΒΙΡΡοΟΒθα {πδ΄ ΒΟΙΩ6 Βουῖθ6 αὐἱθιηρίθα το Π]] ἃρ [π6 γαοαστῃ νυ] ἢ 

{86 ΡῬγαβθηῦ ρᾷ55868.---πρόμαχον καὶ σύντροφον. “Δ ἀθἔίδηβθ ἀπ 5ὰρ- 

Ρογί." --λλὰ καὶ πελάγη περᾶν δι’ αὐτοῦ. ““Βαΐ [ῃαΐ νγγ βυύθῇ οὐοββ 

ΟΥ̓́ΔΥ 5645 ὈΥ͂ Τη6Δη8 οὗὨ [{,᾽ ὁ. 6.,) ὈΥ 1Π6 δοίϊοῃ οὗ {Π6 δἷγ οη 1Π6 σδῃ- 

γα55 οὐ [ἴΠ6 58115.----καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἄλλους, κ- τ. Δ. ““Απᾷ [Πδΐ ΒοΙη6 

ΙΏΘη ἴπ ΟΠ6 ΠΟΔΙΙΘΥ ἃηα ἴῃ ΟΠ6 ]Ἰαπᾷ, ἃπηα ΟἿΠΘΥ ΤΠ ἴπ ΔΠΟΐΠΘΓ 

ΌΔΥΙΘΥ δηᾶ ἴῃ ἃ ἀἰδυθηΐ Ἰδηά, ὈΥ βοπάϊηρ ἴο Θδ ἢ ΟἴΠΘΥ, ΡΥΟΟΌΤΘ 

ΤΟΥ {ΠΘΊΏΒ Ιγ 65 νηΐ {ΠΥ ΤΘΟΌΪΤΘ, ΠΟῪ 15 ποί {Π15 ὈΘυοπα 8]] οδ]οὰ- 

Ἰαϊϊοπ ἢ Τί 15 Πα ΟΥ̓ ὈΪῪ 50." 

ἐπειδὰν τράπηται. “ΨΥ ΠΘΠΘΥΘΥ ΠΟ ἔπ ΓΠ5." ΟΌΒΘΙΥΘ {Π6 [166 οἵ 

[Π6 τηϊά 416. ΤῊ δ] ]βίοη 15 ἴο {Π6 ἀρρασγθηΐ τηοίϊοη οὗ {Π6 βὰῃ δῇθυ 

[Π86 5ῃογίθβδί (ἀΥ, Οὐ 16 νν]ΠΊΘΥ 50]51166.---προςζιέναι. ““ἈΑΡΡΓΙΟΔΟΙΘΒ 

τουναγά 5." --ὧν καιρὸς διελήλυθεν. ““ὙΥΏΟΒΘ. ΒΘΆΒΟΗ ([ὉΥ Τἱ]ρθηΪ ΠΡ) 

Πιὰ5 σΌΠΘ Ὀγ."---μᾶλλον τοῦ δέοντος ϑερμαίνων. “ΒΥ ἱπηραγίϊπσ ἀπίο 

ὮΒ ΤΠΟΥΘ ΟΥ̓ ΠΪδ Πθαΐ 1Π8ῃ 15. πθϑα[ι]."".--καὶ ὅταν αὖ πάλιν ἀπιὼν γέ- 

νηται ἔνθα, κ. τ. Δ. ““Απᾶ ψΨΏΘΗ, ἴῃ {Π6 ΘΟ ͵56 οὗ ἰβ ἀθραχέασθ, ἢ8 

ΤΏΔΥ ΠᾶΥΘ ΘΟΙῚ6 ὈΔΟΙς ἃσαΐη (10 {παᾶΐ ΠυαΤΙΘΥ οὗ {Π6 ὨΘΑΥΘΠ5) ὙΡΉΘΥΘ,᾽" 

ὅθ. ΞΌΡΡΙΥ ἐνταῦθα ὈοΘίοτα ἔνθα. ΤῊΘ ΟΥ̓ΔΟΥ αὖ πάλιν ἰδ ὙΘΤΥ͂ ΤΆΤΘ ; 

πάλιν αὖ, ὙΝῈΪΟ. ΟΟΟῸΥΒ ἱπηΠ]Θαϊαί ον ΠΟΥ, 15. ΤΟ ἢ ΤΌΤ 518]. 

ΟΟΙΏΡΑΙΘ ϑολμώβεν, εϊοί. ΟΥἹέ., Ὁ. 39.-ττ-εἰ ἄπεισιν. «1 6 5881] ἃ6- 

Ραγί." ΟὈΒθυνΘ 1Π6 διηρὶουτηθηΐ οὗ {Π6 ργοβθηΐ ἄπεισιν, ἀοοογάϊπσ 

ἴο Αἰσ ἀβᾶθθ, ἴῃ ἃ Γαΐ γ6 56η86.---καὶ ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέ- 

ὀεσθαι, κ. τ. Δ. ““Απᾷ ΚΘ6Ρ5 τϑνοϊνίηρ ἴῃ {παᾶΐ ρατί οὗ {π6 Πᾶν θῃβ, 

ἘΥ θοίησ ἴῃ ννΙοἢ Π6 τηϊσηΐ Ὀδποῆϊΐ τι5 τηοβί.".--- παντάπασιν ἔοικεν. 
“ ΑἸζΟσΘΙΠΘΥ ΤΟΒΘΙΏὈ]6."" 

4 9. 

εἰ ἐξαπίνης γίγνοιτο. ““Τ ΘΙΓΠΘΥ 5ΠΟΙΠ]ΠΔ ΘΟΙη 6 ἸΡΟῚ Ὁ5 βυθάθη]γ. 

--κατὰ μικρόν. “« ΑΥ̓ΔάΌΔΙ]Υ."--ὥρτε λανθάνειν ἡμᾶς, κι τ. Δ. «Τμαὶ 

ὍΘ ΘΒΟΆΡΘ ΟἿ Οὐ ΟὈΒΟΥν ἃἰΐοη Ὑν}}}}16 τ 16 οοπιίησ ἰονγαγὰ, απὰ 

δοίη ΡΙασθα ἴπ, Θ᾽ ΠΟΥ πιοϑὺ ῬονυουΓα] οχίγθιηθ." Μοτο ἵγθοὶυ, 
Πα! ν6 ἃ΄Θ ᾿πρΟΥ ΘΡΌΙΥ ΡΙαοθὰ ἴῃ οἰϊρα οχίσοιηθ." ΟΌβοῖνθ 
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πιο οοπδίγαυσίίοη οἵ εἰς υνΣ] ἢ καθισταμένους, ἴη6 Ργοροβίεϊοπ ἰο θ6 τϑη- 
ἀοτοὰ ΒΥ ἃ σεὶῦ οἵ πιοίΐοῃ.---εἰ ἄρα τί ἐστι, κι τ. Δ. “ὙΥΒΟΙΒΟΥ τὴ 

οάβ, βοσοθδποο, δυο ΔΠΥ͂ ΟΟΥ διηρὶουιπθηξ ἔπᾶπ," ἄς. ὙΠ ἐρ- 
γον ΒΌΡΡΙΥ ἄλλο. ΤῊΘ μΡδγίίοϊθ ἤ βίαπαβ βοιηθιϊ πηθ85 ΠΟΥ 8ἃπ ἰηΐου- 

τοραξῖνο, τίς, τί, πουὺΐ ἄλλος. 800 ἴπ ἱπάϊτγοος φυθβείοηβ νγὰ βοιηδ- 

εἰπιοα ἥηὰ τὶ ἱπβίοδὰ οἵ ἄλλο τί. Οοιηρατο Καλπεγ, ᾧ 779, Οὐ 1, 
7.1 -- τούτων. ΤῊΘ θοποῆς5 πιοπιϊοπθὰ αὔονυθ. 

4 τὸ. 
οὐ γὰρ καὶ τοῦτ᾽, κι τ. Δ. “(1μὲ ἴξ οσσαβίοῃ ΠῸ ΘΠ θα ΤΑ ΒΒΙΠΘΠ 1), 

ἴογυ [8 ποὶ {{18 8150 μιδηϊοβὲ, βαϊὰ ϑοογαῖθβ." Οὔβοτυθ 186 6}! ρ{16 8] 
σπηρ!ουτησηῖΐ οἵ γάρ.---ἀνθρώπων ἕνεκα. “ἘρΥ [ἢ ΒᾶΚο οὔπηθη." ΤῈΘ 

ΒΈΓΩΘ βοπίτησηξ 15 Θχργοββοᾶ ὈγῪ Οἴσοτο, Ν. ἢ). 1ἰ., θ3.---αἰγῶν τε καὶ 

ὀίων, κ. τι Δ. “ΔΔΡΒ 50 ΤΠΒΠΥ͂ δἀναπίαροϑ ἵγοτη σοαΐβ δηὰ ΒΉ6θρ, 
ἄσ., 85 πιοη ἀο ἴ".--ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ, κι τ. Δ. “ἘρΥ ἴο πη6, ἱπάφοᾷ, 
ἴξ ἀρρϑᾶγβ ({π8ΐ [ΠΟῪ Τ6Δ8Ρ) ποτ δ δηΐδροβ (τοπὶ 1Π656} {Π8Π τοῖα 
0 ῥγοδυσίίοπβ οὐ 1[η6 δασγίῃ." ΖΘΌΠΟ ΒΡ 165 ἡ Δ ΠΟΥ πλείω, Ὀὰ 

ΘΠ ἃ σοΙηράτγαίγ 18 ΤΟ] ονγοὰ ὈΥ ἃ σϑηϊίνο, ἀδροπάϊηρσ οα. ΒΟΙη6 

Οἴδοτ υγογά, {18 ματιίοῖο ἰβ οὔδη οτηϊεὰ. Ὑὴδ σοπίτῖνο τῶν φυτῶν 
ἀδροπάβ οἡ ἀπολαύειν .--- τρέφονται γοῦν καὶ χρηματίζονται, κ. τ. Δ. “Αἱ 
1οδβδί, μουγουου, [ΠΟῪ πουγίβη δηὰ δητσίοῖ {ΠΟΠΊΒΟΙΥ 65 ΠῸ 1655 ἴγοζῃ 

{Π656,᾽} ἱ. ε., ἴγοῖη δη Π1818.--- πολὺ δὲ γένος ἀνθρώπων. “ Απὰ ἃ ΠΌΤΠΟΥ- 

Οὐδ υδοῦ οὔ τηση." ὙΠ δἰ υδίοη ἰβ το 186 ϑογιμίδηβ, γῆ δὰ ἃ ποπιᾶ- 

ἀϊο 1{8.----ἀπὸ βοσκημάτων. ““ ΟὈἰαἰποὰ ἔγοῖῃ ποτά 8." ---τὰ χρήσιμα τῶν 
ζώων. “ΤΟ ὑδοία! ὁΠ65 οἵ δηΐπι8 185." ὙΠ δῆ ἃ βυυδίδηιίνο ἰΒβ Ἰοϊποὰ 

τυ τ δὴ αὐ ͵δοιίνο οὐ ργοποῦη, νπθτο Βοῖδ Βῃου ἃ Ὀ6 ἴῃ 1Π|6 Β8ΠῚ6 6886, 

6 Οτδοκβ οἴἴϊθη, ΤῸ βτοδίοῦ οτηρὶναδίβ, σοηβίάου 16 βυνβίδηϊ νο 85 

18:6 ὙΠ] 6 δπὰ {πὸ δά ϊδοιίνο 85 1π6 ρμᾶτί, ἀπὰ μαϊ {π6 ΤὌτπηΟΥ ἴῃ 186 
κοπίεῖνο.---ὖτι ἂν βούλωνται. “ ἘῸΓ ὙΓΒΔΙΘΥΘΥΙ ΡΌΓΡΟΒΟ {ΠΟῪ ΤΏΔΥ 

Ρἰοδβο." Τῆι νοτὺ χρῆσθαι, νυν ον ῬΓΟΡΟΥ͂Υ βίη ῆοδβ “' 10 ΘΠΊΡΙΟΥ 85 

ἃ πιόδπδ ΟΥ̓ ἐπδίγυτηδηΐ,"" 5 σοηδίγυσά νυ ἢ ἃ ὀδιΐνο οὐ ἴῃ 6 Ρόγβοῃ ΟΥ 

ὐὐΐπε σπιρογού, ἀπά δη δοσυδδιῖνο οὐ 16 υ56, ρύγροδο, οὐ δηὰ 

ΨΙΣ; 

προςθεῖναι. " ΤΠΟΙΓ δὐάδίηρ." Ηδτο ἀρσαίπ {Π6 δογίβε [85 γοίδυ- 
ὅποθ 10 ννθδΐϊ 5. ΠΆΘΙΓ08] ΟΥ ΦΟΒΙΟΙΠΊΔΓΥ.---αἰσθήσεις. “56 Π5685."".-- 
τὸ δὲ καὶ λογισμὸν ἡμῖν ἐμφῦσαι. “ Απά ἐπεὶτ ἱπιρ! πίη, αἴδο, ἰπ υα 
δ (ἸσΌ Υ οὐ γόαδοη.".-- περὶ ὧν αἰσθανόμεθα, κ. τ. Δ. “ΒοΙδ γοαδοπίηρ 
Τοαπροσίίην βομδίδίο οὐ͵δοῖβ, ἀπά Πνοϊἀΐηρ {π686 τοδποηίημν ἰῃ πιο» 
ΟΥ." Οὐνμογνο {ἴμπ|ῖ περὶ ὧν ἰπ (0 περὶ τῶν ὧὦν.---ὔπη ἕκαστα σνμ- 

φέρει. “1Τπ ἘΠὲ ἩΓΔΥῪ ὁδοὶ ἰα ὑσποήσία!," ἐ. ἐ., ΠΟΥ ΓᾺΓ ὍΔ 0 ἢ, ΤΕΥ 
δο δαποῆοία!.---ὁρμηνείαν. “ ΞρΟσΟΝ." -τόν' ἧς πάντων τῶν ἀγαθῶν, «, 

5 
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τ. Δ. “ΕἸἰνίηρ ᾿πδίγαοίίοη, ΕΥ̓͂ ΤΠΘΔ5 οὗὁἨ Ὑγ]Οἢ τγθ θοΙδ ἱπιρατί 81] 
Ὀ]οββίποσβ ἀπο ὉΠ6 8ΠΟΙΠΘΥ, Δηἃ 5ΠΆΤΘ {Π6586 ἰπ ΘοΟμτηοη."--- νόμους 
τιθέμεθα. ΟΟτΏρᾶτγο ἰν., 4, 19.---πολιτευόμεθα. ““ἘΠΊΟΥ οοπδεϊαοη- 

ἃ] σονθυῃπηθηΐ."--πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι. ““Τὸ ἴΔΚΘ, ἴπ {ΠΕ ῚΓ 

δοοάηα55, ργθαΐ σᾶγθ."" ΟΌΒΘΥΥΘ {Π6 [ΌΤΟΘ οὗ [Π6 τηϊά 416, 1 ΓΘ ΥΑΙ]γ, 

“10 ΤΏΔΚΘ ΤΟΥ {ΠΘΙΉΒΘΙν 65,᾽" ὁ. 6.7 ἴῃ {Π6ῚΤ Οὐ Π ΒΡΟΠΙΔΠΘΟῚΒ σΟΟάΠ658. 

ΘΌΤΟΠΡΘΥ, ὑΠΟΥΘΙΌΥΘ, μη ἐἢ 6 5ΙΠΡ]6 ἐπιμελεῖσθαι νου] πᾶν θΘ6η. 

ΟΠ ΡΣ 

εἰ ἀδυνατοῦμεν, κ. τ. Δ. " Β΄π06. γγὲ 876. ὉΠΔΌ]6 ἴο ΌΓΘΒ6Θ ὑμδΐ 

ἐμ Πο 5 Ὁ} θ6 δἀνδηΐασθοῦβ Ὑνἢ τορσατὰ ἴο {Π6 ζαΐατθ. 'ῊΘ ῬΥΘΡῸὸ 

δἰτοη ὑπέρ ᾿ᾶ5 ΠΟΥ Βοιηθυ δῦ οὗ {Π6 ἴΌΤΟΘ οὗἉ 1π6 Τιαὐίη ἀ6, ν ἢ 1Π6 

ΔΟΟΘΒΒΟΥῪ ἰᾶ468 οὗ δῇ ἱπίθῃίοη ἴο Ταρι]αΐθ ΟΥ Διτᾶησο. Ἦδπηοθ {Π6 

ΘΧΡΙΔηδίϊοη νυ Ϊοἢ Μαίίῃϊς ΠΘΥΘ σῖνοβ ἰο ὑπὲρ τῶν μελλόντων, πᾶτη6- 
ἦγ, ““αὦ γε5 ζμέιιγα5 δεγια σοηϑίϊειιετιία 5. ΟΌΒοΥΥΘ {μαΐ εἰ ἢὰ5 ΠΘΙΘ, 
σα ἢ 1Ππ6 ᾿Ἰπαϊ]οαΐνθ, [Π6 ΤΌτΟΘ οἵἉ ἐπεί, ἃ πα σοιήραγθ ἰ., 8,1. ϑβομποὶ- 

ἄοτ, ϑοματ, πα ὈΙπάουῇ γοδᾶ ἦ, ἃ σηοσθ οοπ]θοίασα οὗ Ἐ ΘΒ Κ6᾽5.- 

τοῖς πυνθανομένοις. ““ πιο {Π056 νγῆυ ᾿πΠ48]}γ6 οἵ {ΠἸ61η.᾽.-- γίγνοιντο. 

ΤῆγΘΘ Ῥατὶβ Μ55. πᾶν γίγνοιτο, Ὀαδ {Π6 Ὀ]ΌΤΑΙ 15 τὶσηΐ, ὈΘΟΔ56 

ΒΘΥΘΓ͵ΔΙ] αἰβίϊποί ουθηΐβ ἃ1Ὸ τοίοσγοα ἴθ. Οοιρατο Καληεν, ᾧ 886, ὑ., 

«7ε1.----σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κ- τ. 5. ΟὐπΒα]ῦ οἡ 115 Ραββᾶρθ, ρβᾶσϑ 

ΧΧΥΠΙ. οὔ 1Π6 Ῥχγοϊερσοπιεηα. 

ὁ 15. 

ὅτι δέ γε ἀληθῆ λέγω, κ. τ. Δ. “Απᾷ {πᾶὉ 1 Βρθαῖκ ἐμ6 ἐσγαΐῃ (ἴῃ 

Βαγίηρ [παΐ [Π6 σοαβ αβϑϑὶβί 15 1ῃ πποοσίαϊῃ Οἰ ΓΟ Πηβίἃ ΠΟΘΒ5), γΟῊ] 50 

ὙΠ ἀϊβοονοῖ," ἕο. Ἐτοῖὴ {Π185 ραββασθ ἰζ νου ]α ΡΡΘαΥ {παΐ 50ο- 

ταίθ5 αἰ πού σοπβί θυ {πα΄ {Π6 δαιμόνιον ννὰ5 σίνΘη ΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴο Ηϊπι- 

561 Δ]ΟΠ6, ἃ5. ἃ ῬΘΟυ]αΥ οἰ, θὰϊ νυὰ5. σοϊητηοη ἴο Ηΐπὶ τυ ΟἿΠΘΙ 

Ιη6ῃ. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ 1., 1, 19: Σωκράτης δὲ πάντα μὲν ἡγεῖτο, Κὶ τ. 1.» 

δηᾶ Ῥήοϊεροπιεπα, ἰ. ο.---τὰς μορφὰς τῶν ϑεῶν. ΟὈΙΏΡΔΙΘ 1Ϊ., 1, 19.---- 

οὕτως ὑποδεικνύουσιν. ““'ΤῊΙΙΒ ΒΘΟΙΘΙΥ τηδηϊοβί ἘπΘΙηβοΙν 5. ὑπο 

5.᾽ ΟΌΒΟΙνΘ {Π6 ἴΌΤΟΘ οὗ ὑπό. ΤῊΘ ἰᾶδα 8, {παῦ νγ6 ἃτ6 ποΐ ἴο 

Ἰοοῖ, ἴῃ αἰν παίίοη, [Ὁ 1η6 ΨΘΥΥ ΤΌΥΠ5 οἵ {π6 σοᾶβ, θὰ} {πᾶΐ {ΠΟΥ 

ΤΊΘΤΟΙΥ σἶνθ 185 Οἢ {Ππο056 οσοαβίοῃβ ΒΟΠῚΘ βϑοῖθῖ τηδηϊ βίας οηβ οὗ 

{Π6 1 Ὑ}}}}." ποῖ τε γὰρ ἄλλοι, κι τ. Δ. “ῬῸΥ Ὀοίἢ 1Π6 ΟἾΠΘΥ ροάβ." 

ΘΌΡΡΙΥ ϑεοί, νοι 15. οχηϊτἰοἃ Ὀθοαῖιβθ αὐτοὶ οἱ ϑεοί νγϑπὶ ΒΟΙΌΓΘ 

ϑοογαίοβ, Ρ]αΐο, απὰ Οἴσοοτο, θοβίθ8 ὈΘ] θυ ηρ 'π ΟΠ6 ΒΌΡΙΘΩ6 Οἷα, 

ΒΡΡοβϑά [μδΐ {ΠΟΥ ὙΥΘΤΘ ΒΘ ΘΙᾺΙ ΟΥΠΘΥ ἰῃ!θυῖου, θὰ ἱπηπηογίαϊ σοάβ, 

ὙΠῸ πὶ {Π6 στοαί αοἄ οἸηρ!οΥγοα ἴῃ 1Π6 δατηϊ ηἰβίγαϊοη οὗ {Π6 ὉΠΊ ΘΤΒΘ 

---οὐδὲν τούτων. ΤἼΠΟ ἰἅ6ἃ 15, {πᾶῦ {ΠΟΥ ἀο πο ργθβθηΐ {πο ΒΟ 68 

ἴο ΟἿἿ υἱθνν ἰῃ σἰνιηρ ΔΗΥ͂ Οἵ {πη6 ρσοοά {Πἰη 5 ΠΟ ἢ {ΠΟῪ Ὀοβίουνν - 
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καὶ ὁ τὸν ὅλον κόσμον, κ. τ. 2. “Απᾶ Π6 Ψ ΠΟ ὕοίἢ ἀΐβροβοβ δπὰ 
τηδίπίδί π5 16 γΠ0]6 ὈΠΙΎΘΥΒΟ,᾽" ἑ. ε., (06 ὈΠΊΥΘΥΒΘ 88 ἃ μ016. ΤΊ 

ΤΟίδγοησθ [8 ἴο 1η)6 ὁπ6 στοαὶ Βεῖπρ ὑνῆο ΤΟΙ Π8 ΒΌΡΓΟΠΊΘ ΟΥ̓́ΔΥ 81] 

τΐησβ. ΤῊΘ ὙΘΓΥ πᾶπηδ οὗ ἴΠ6 υπΐνεγβθ, κόσμος, ἀδποίο5 1}6 ΟΓάρυ, 
διαττποηῦ, δπὰ ὑσδν {πδὲ ρογνδὰθ ἰϊ. Α βἰπη δῦ τηθδηΐθρ 18 Θῃ- 

δγασθὰ ὈῪ 1:6 1,διΐπ πιμπάμς. Οοιηρᾶτο Ῥ]ϊην, ΤΙ. Ν., ἴἰ., 4: “ Θαθτα 

κόσμον Οταοὶ ποπιΐπιε ΟΥ̓ΠΆΙΩΘ ΠΙΪ ἀρρεϊίατετε, εὐτπ πος ἃ Ῥετζεεία αὖ- 
“οἰμίαχιιε εἰεραπίΐα τηυπά πη." ---ν ᾧ πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά ἐστι. Ἐπχ- 
Ρἰαπδίοσυ, ἴῃ οἤδοϊ, οὐ 1Π|6 ἴθστη κόσμος.---καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις, κι. τ. λ. 

“-Απὰ 0 δἰνγαΥ 5 Θχ 115. ({π|5 ἀπίν ΘΥΒ6) ὑπίο ἰΠ056 0 ἀνδὶ] 

1ποτηβοῖνοβ (οἵ [18 Ὁ]οββὶ πη 55), ἃ8 ὑπ᾿ ππυδηοοὰ ὈΥ ἄθοδύ, δπὰ ὃν ἀϊδ8- 

6886, δηὰ ὈΥ͂ ἀρσθ, δὰ οὐουίπα πἰτη," ἄς. ὙΥὸ δᾶνθ δἀορίθα ἀγή- 

ρατον, ἴΐἸ6 σογτοοίίοη οὗ 5ίορηθηβ, ἀπὰ νον μ85 ὑδθη (οἸονγοᾶ ὈΥ 

πιοδὶ βυυβοηυσηΐ δἀϊΐογβ. ΤῊ σοϊημηοη ἰοχί 85 ἀγήρατα, τιδκίησ 

1:0 ταίδσγοποο ἰο ὕ6 0 πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά, ὕὑὰϊ {15 18 ἱπίδτίοῦ ἴπ 
ΘΥΘΓΥ Ροίηι οἵ νίδυν, τπουρσὰ δἀορίοα ὈΥ ΚΟΉΠΟΥ.---οὗὖτος τὰ μέγιστα͵ 

κι τι Δ. “Τμ8 θοίηρ 8 (πη 8}} 7} ΒΘ πη ὉΥ 18 Ροσίοστηδηοθ οὗ ἴπ6 

τηοδὲ βίῃ ροπάουβ ὙΓΌΓΚΒ, Ὀὰϊ ἰβ ἀηβθθη ΟΥ̓ ΟὟΤ ὑὈοάΐγ οΥ6 8 ΨΨΔ116 
ἀπ ηἰβίοτίησ (Π6 αἰαῖγβ οὐ φασί." ΤῊΘ ἰάδα ἰηίοπάοα ἰο θ6 οοη- 
ψευδὰ ἰΒ βίτυρὶν {π8, (δὲ 16 ΘΙ σδπ ΟὨΪΥ ὕ6 Βθοη ἴῃ ἷ8 νου ΚΒ 

γε μᾶνο ραίνοη τάδε ἤοτο υνμδὲ ΔΡρΟΔΓΒ ἴο 06 118 τηοϑὲ παίῃτγαὶ τηθᾶῃ- 
πα. ΚΟΛΠΟΥ ΓΟΙῸΓΒ ἰδ το τὰ μέγιστα, θυϊ ΧΟπορηοη νγουἹὰ {6 πη πᾶνο 

ηϑοὰ ταῦτα. 

ὁ 14. 

ἀκριβῶς. “ Βιοδάϊαδιγ."".--ἀναιδῶς. “Βο]ά]γ.᾽"Ὰ τηϑίδριοῦ ἱδκοι 

ἴτότῃ {6 βίατίπε ρᾶ26 οἵἉ ΘΠ ΤΟΠΙΟΤΥ.---τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται. “Ἦο ἀο- 

Ῥγίνοδ εΐπι οἵἉ δίμι!." Τί νουὺ ἀφαιρεῖσθαι ἃηὰ Βοπο ΟἸΠΟΙΒ, βὶρ- 

πἰγνίης “το 1 Κ᾽ ἀὐΎαΥ," τὸ σοηδίγυθαὰ νυ ἔὐνὸ δοσυδβδιίνοδ, ὁη6 

οὔ τὸ (ον τ᾿ καη, ἀπά ποῖον οὐ πὸ ρόσβοη ἀσργίνοθ. ΤΟ ᾿δέίοῦ 
ἐπ βοτησιίπιοι, 85 ἰπ {πὸ ργοβοηΐ ἱπβίδποο, οἵδ, (Μαΐλία, ᾧ 418.) 

τοὺς ὑπηρέτας, "““ΤΊΟ τηΐηἰδίογβ." Α ἤρυτγαιίνο ἴοττη οὐ σχργοββίοῃ 

(ον νόσοι, υυἱηόβ, ἄς. Ἐγηδδεὶ στοιηαγκ, {πὲ δβί τ τὴν ἰπ {πὸ 

βοτίρίυγου, ἐμυπόον ἀπά ἐοτροβίϑ ὅτοὸ σα! οά {πὸ πίη δίοτ οὐ Οοὰ.--- 
κεραννός. Οὔποτγνο {δὲ κεραννός πὰ ἄνεμος ἅἃγο οἴοδη (ουπὰ υυἱουι 

{πο ἀὐίοϊο, ὅν ὑσίηρ υδΐηρμα (το 8, δηὰ νν6}} Κηοῖνη. Οὐπιραᾶσο 
Κολπεν, ᾧ 4417, 448, .7εἰ.----οἷς ἂν ἐντύχῃ. “ὙΥΏΝ νυ Ββαίβοσνου [ξ ππδῪ 
μανο σοίμο ἰηίο σοηίϑοι," ἰ, ε., Ἡνμδίονυου ἰΐ δἰσίκοβ. -προριόντων 
“ΑΝ {ΠΟῪ δρργόδον.".-ἀλλὰ μὴν καί. Οὐοταρᾶτο ἱ,, 1, 6.--ἶῦ, εἴπερ. 

Το ἰη ἴσου Μ55, ΤΊνο σομηπιο ἰοχὶ οὔ ἢ, τοῦ ϑείον μετέχει. 
“ὦ Ῥατίακον οὐἩ πὸ ἀϊνίηο σββοόποο.".--ἃ χρὴ κατανοοῦντα. Ἠδτο {9 
δοποιυκίνο ἀρὰ σρηποσίίηρ ρματιίοϊο ἐν οσμπηιν οὐ το ὃν ἀαγπάο- 

᾿Ξ--ατπ--- ΠΥ Ό ΥΥΥ  ὄὄ 
ΟὟ 
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τοη.---μὴ καταφρονεῖν τῶν ἀοράτων. ““Νοί ο ἄθ5Ρ[56 ᾿ῃγ151016 {ΠϊΠρ8.᾿ 

“ἐκ τῶν γιγνομένων. ““ ἘἙΎΟΙΩ {Π|6 11 Τ6 5.105. 

ὁ 16. 
ὅτι μὲν οὐδὲ μικρόν, κ. τ. Δ. ““ὙΠΑΓῚ ΜΠ] ποῖ πϑρίθοῦ 186 ἀθιῖν 

6 θη ἴῃ ἃ 5]ισιιΐ ἀθρτυθθ." ὙΘΙῸΒ ὙΠΟ. ΘΧΡΤΘ55 {Π6 ποίΐοῃ οἵἉ σατίηρ 

70γ, ἐμ κῖηρ᾽ πυιοῆ, οὗ, ΟΥ ΤΠΘῚΤ σΟΠ ΓΑΓΙΘ5, ἀπ νυν ΠΟ ἢ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἱτη- 

ΡΙΥ δῃ δηἰθοθάθηϊ ποίϊοη οὗ [Π6 δᾶι156, ΡΈΎύβοῃ, οὐ {π]πσ ΏΘΠΟΘ {Π0 

ΟΆ56 ΔΥ568, ΔΥ6 σΟηβίσι θα νν]ἢ ἃ σοηϊῖνο. (Καλπετ, ὁ 490, .761{.}--το 

ἐκεῖνο δὲ ἀθυμῶ: ΜΑΩΥ πΘυΐθυὺ νϑυθ5, ὑνΒΟἢ ΘΧΡΙΘΒ5 8Π ΘΙΠΟ ΘΗ, 

πού Παυ]ηρ ΔΗΥ αἰγθοῖ οὈ]θοΐ, ἀγθ [Ὁ] ον θα ὈΥ ἂῃ δοουβαίίνο οὗ [Π6 

τὨϊηρ ν ]ΟῊ. Οαιι565 1Π6 ϑιηοίίοη. ΤΉμ8, 1η {Π6 ΤΟ]]οννηρ Βθοίϊίοῃ, μὴ 

τοῦτο ἀθύμει. ὅ5.0, 8150, ἴῃ 1 αἰ, “« 14 ἀοϊοηιι5᾽" (ΟἿο., Βτιι., 1); “1ἃ 

ἰαογηηιαὲ υἱγρο" (Τεν., Ελιη., Ν.γ 1, 18).--οοὐδ᾽ ἂν εἷς. ΟὈΠΊΡΑΙΘ 1.» 

6, ; ἴν., 2, 22.---ὠἀξίαις χάρισιν ἀμείθεσθαι. 'ΤῊΘ γο1Ὸ ἀμείδεσθαι, ὶπ’ 

π6 5ἰσηιβοαδίίοη οἵ ““ἴο Υϑιηππθγαίθ,᾽" 15 σοπβίσαθα ἢ δὴ δοουβαᾶ- 

{γ8 οἵ 1η6 ΡΘΥ͂ΒΟη ΟΥ {πίησ του πηθγαίθα, δηα νυ ἢ ἃ ἀαίνθ οὗ {Π|6 

ΤΩΘ8Π5 Οὗ ΤΠ πογζαΐίοη. (͵αϊιλῖα, ὁ 411, δ.) 

ὁ 16. 
ὁρᾷς γάρ. ΤῊΘ νοῦ ὁράω ΥΘΙΕΥ5 ΠΟΥΘ ἴο τηθηΐδ] νἰβίοη, ἀπ Π85, 

[ΠΘΥΘΙΌΥΘ, ἃ [ΌΤΟΘ ὙΘΥῪ ᾿{Κ6 {Παΐ οἵὗἉ ““ἴο Κπονν."" ---ὥνόμῳ πόλεως. “Τὴ 

ΔΟοοΘοτάδποσ τυ] ἢ {Π6 τἰΐα8] οὗ [Π6 βίαΐθ." ΟὈΙΏΊΡΑΓΘ {Π6 ΘΧρ] ηδίϊοι 

οἵ ΟἸσοτο, 1)6 1,66΄., 1ϊ., 16: “7 ἴἸερ6 εδὲ, τι ἀκ τἰξδιι5 ραϊγὶϊα σοἰ αν 

ορίϊηιὶ : (6 ψιιο σἰηὶ σογιδμίεγεηὶ Αἰϊεηῖεηδες Αροϊϊίπεηι Ῥψίλτιηι, σιια 5 

»οϊδδϊηνεηι τεϊσίοηε5 ἑεπεγεηί, ογασιίιηι οὐἀϊέιηι ο5ὲ, εα5, ψιία εβϑεπὲ ἴῃ 

ὭΟΥΘ τια)ογιηι."" --κατὰ δύναμιν. ““Δοοογάϊηρ ἴο ΟΠΘ᾽5. Τη6Δ8Π5.".--- 

ἱεροῖς ϑεοὺς ἀρέσκεσθαι. ἘῸΥ ἴΠ6 σοπδίτχαοίίοῃ οὗἉ ἀρέσκεσθαι, ΘοπΒαὶξ 

“Μαιελιῖα, ἢ 398, 412, ἀπα Οαγηιολαεῖ" 5 ΑΥ̓ΘΘΙΚ γΟΥΌΒ5, Ρ. 41. Χϑπορθοι 

ΠΘΥΘ [Ὁ]]ονν5. 1ῃ6 σοπδίγαοίςοη οἵ Ἡοχηθυ, Οἀ., νἹ}., 396. 

ὁ ἘΣ 18, 

τῆς μὲν δυνάμεως μηδὲν ὑφίεσθαι. ““'ΤἼαϊ νγ6. ἃθαΐθ πὸ ροτγίϊοη οὗ 
ΟἿΥἿ Τ]ΘΔΠ8.᾽ --,ξανερὸς δήπου ἐστί. ΟὈΟΙΏΡΔΆΓΙΘ 1., 1, 9 ; ἱν.», 1, 2. --τμη- 

δὲν ἐλλείποντα τιμᾶν. “ΤΑΙ Πρ ἴῃ ΠΟ τοβρθοῖ το ΠΟπΟΥ." ΟὈΒΟΥΥ͂Θ 

{παΐὶ ἐλλείπω 15 ΘΤΘ σοπβίσι θα νυ ἢ ἀπ ἰηπηϊῖνθ. ΤῊΘ ΤΠΟΥΘ ἀΒῈ8] 

οΟὨβίγαοιοπ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ΟΥ̓ {Π||5 νΟΥὉ 15 νυ ἢ ἃ ῬΑΥ ΙΟΙΡ]6.---οὐ γὰρ παρ’ 

ἄλλων, κ. τ. Δ. 'ΤῊΘ ΟΥ̓ΘΥ 15, οὐ γὰρ ἄν τις σωφρονοίη, ἐλπίζων (ἱ. ε.» 

εἰ ἐλπίζοι) μείζω παρ᾽ ἄλλων, κ. τ. λ.--οοὐδ' ἂν ἄλλως μᾶλλον. ΞΌΡΡΙΥ 

σωφρονοίη.---καὶ αὐτὸς ποιῶν. “Απά ΒΥ͂ ΡΟΥΒΟΠΔΙΠΥ δοίϊπα ἴῃ τη 8 

νναΥ." --παρεσκεύαζεν. “Ἠδ τοπάογοα." "ΓΒ. ὙΘῚῸ ΟΟΟῸΓΒ ἃσαΐπ, 
ἰν., 6, 14, ἴῃ {([}18 ΒΆτη6 56η86 Οἱ "" ἴο ΤΟ ΠΟΥ, οἴ δοῖ, πηαῖκθ.᾽" 
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41. 

οὐκ ἀπεκρύπτετο. “Η6 νγαβ ποΐ δοουδβίοπηοά 17) σΟΠΟΘΔΙ,᾽ «. ε. 

86 ΠΟΥΘΙ σοποθαϊθὰ.---ἰδίᾳ τε πᾶσι, κ. τ. Δ. “ΒΥ Ὀοίῃ σοπάποιϊίηρ 
ἰπιβοῖ ἰονγαγά 81}, ἰπ Ηἷβ ὑσίναϊθ σαρδοῖν, ἱπ δοοογάδποθ νυ ἢ [ἢ 6 

Ιδνὺν ἀπά υβοῖ!ν," ἄς. ΒΥ ὠφελίμως 18 τηϑαπΐ 1Π6 Ὀεΐηρ Κη, πὰ 
δοηθνοϊοηΐ, δηὰ 56] ἴο ἢΐ5 16 ]]ονν-οἰτἰΖο 8. ΘΟ Ποίἀ6Υ, ἴῃ ἢἷ8 ἢγϑὶ 

οαἀϊείοη, {ποῦ ες 1118 ννογὰ δἰ ΠΥ σοτταρὲ ΟΥ̓ Τηϊβρ᾽ οθὰ.---ἄρχουσί τε 
ΓΘ μαγίῖοϊο τε σογγοβροπᾶβ υυἱτἢ καί ἴῃ ὁ 2, καὶ ὅτε, κι τ. Δ. ΤῈΘ 
βοπίθησο βιιουϊὰ ᾿ἰᾶν βίγί Εν τὰπ 105 : ἰδίᾳ τε... .. χρώμενος, καὶ 

κοινῇ ἄρχουσί τε. ... πειθόμενος, .. .. καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιστά- 

τῆς γενόμενος οὐκ ἐπιτρέψας τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς νόμους ψηφίσασθαι. 
ΤΩ σοηδίγαοσίίοη, ΠΟΥ ΘΎΟΥ, ἰ5 ΡΌΓΡΟΒΕΙΥ οἰἰδηρσοὰ ἵγοῖῃ 186 ρατιοῖρ]θ 
ἴο ἴπ δηΐί6 νοτὺ [ὉΓ [6 ΒᾶΚο οἵ ρυθδίου οιηριδβίβ. ΟὈἸΏρδτΤΟ ἰΐ., 

1, 30.---ὥςτε διάδηλος εἶναι, κι τ. Δ. “50 {πὶ ἴξ να ΥΟΥΎ ουϊάθηὶ 

μαι ἰπ σοπηρατγίβοη υνττἢ {Π|6 τοϑὲ οὗ τπθπ ἢΘ νγὰ8 ΘσωΠΟΠΠΥ͂ οὐδάϊοπὶ 
ἴο ἀϊδείρ!ηο.᾽" 

4 3, 3. 

ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. Οὐτηραγο ἱἰ., 1, 18.---ἀλλὰ σὺν τοῖς νόμοις, κ 

τι. “801 ἰπ εἷβ δάπογοποο ἴο {πῸ Ἰᾶννβ, "6 ὁρροβοά βυσοὴ νἱοϊδησο 

οἵ ἱπιρυϊδο οα 1:6 μᾶτὶ οὐ {πὸ Ῥορυϊδοθ 851 τ ηΚ {πᾶΐ πὸ οἴπου ἴη- 

ἀϊνίἀυδ! οουά πᾶνο υνἱεπβιοοά.᾽".--- προςζέταττον αὐτῷ τι. “Ἐπ͵οϊποὰ 
ὁπ. δείπι ΔῪ ΟΥάΟΤ." --- μὴ διαλέγεσθαι. Οὐοτηρατο ἱ., 3, 35. -- προς- 

ταξάντων. Οὔδετνο 16 Ομ ρΙ ΟΥ̓ στὸ οὐ 6 δογίδε ρασιοέρὶο, 
ὙΠΟΥΘΆΒ, ἰπ {6 ργονίουβ οἴδυβο, ἀπαγορευόντων νν»ῦΒ οἸηρίογοά, ΤῈΘ 
ἀϊδεϊποιίου ἀρροᾶτα ἴὸ ὕθ εἰνῖβ, {πᾶ 106 ἸατίοΥ ἀσποῖοβ ἃ τοϊ σαι 

. οὔ ἴμο ἱπιστάϊοσι, νυ θβοτγοῦ {0 δογίβε ματι οίρ!ο ἐπηρ᾽ 65 ἃ βίηρίο σοπι- 

πιδηά.---ἀγαγεῖν τίνα ἐπὶ ϑανάτῳ. “Τὸ ὑπηρ (απο τπδτη}) ἃ σογίαίη 

ἱπάϊν ἀυδ!᾽ (γ᾽ τὸ ρυγροόβο οὐ θαίπε ρυὶ τὸ ἀδσαι." ὙΤΗῸ ἰπάϊνίδυδ! 
γοίοττοά ἴοὸ ννγϑϑ ἴφοπ, ἃ Ὠδιίνο οὐ Βαϊ απιίβ, ἀπά οἰτίχοη οὐ Αἰμοηβ. 

Ἦο δὰ ροπο ἴο β'αϊδην ἴγοπὶ ΑἸΠΟῚΒ δ5 ἃ νοΪαπίαγν οχίϊο, ἴοὸ ἀνοίὰ 

ϑοίηςς ρυι το ἀσατὰ ὈῪ τὸ τὐΐ τίν ἔγτδηία, Βοσγδίοα, νυ ῖ ἢ ΤΟῸΤ οἴδοΥβ, 
δ ογύογοῦ τὸ Ὀγίοα ἐπὶ Γγοπὶ Βα! αι ἢ Ὀθ1 δὸ ννουὰ ποῖ ὀχοσουΐο 

τ.6 σοπιπδηδ, νυ μον ἡτῦδ, ΠΟΥΟΨΟΥ, σαγτίοά ἰηίο οἴδοῖ ὈῪ {6 τ. 

πικίπίπα ἴουτ, Ῥγοπι {π 0 προσοῖ οὐ Τ πσταιησηοα ἰπ ΧΟπορῆου {Πιἐ, 
ὧν. τἰ., 3, 39} »ῦ Ἰσᾶγη {παι Τ πο νῆα ἃ τηδὴ οὐἉ ἡγοστν ἀηά τοπρδοί- 
δοίϊεν, πὰ ομναγροαδίο Ὑγ πὸ οτίπιο ἢ δὴ Αὐδοοίδου (0 ὲ Ἀψδῖ,, 

ὁ 94} τον ὧν {054 6 Ὑγῆν σοπόοτηηοί νυ του! ἃ {Π{8]..-διὰ τὸ προς» 
γότννεοθαι. “ Βοῖκῦνο {Π0 ΟΥΔΟΥ νυῦϑ ἱπηροποί," 
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ὁ 4. 

καὶ ὅτε τὴν ὑπὸ Μελήτου, κ-. τ. 5. ““Απᾷᾶ ἜΘ Π6 νγὰβ8 ἀρίδηδαπὶ 

ἴῃ {ῃ6 δοουδαίίοη Ὀτοιρῃΐ ὈγῪ Μοϊθίιβ." ΟὈποδσηΐϊηρ ἴΠ6 ΔΟΟΌΒΘΙΒ 

οὗ ϑοογαΐθβ, σοηβυϊῦ ρον δ᾽ [04 ὁ δ'οοταίεδ,Ρ. 406 οὗἉ [815 νοϊυτηθ. 

ΤῊ σοῦ φεύγω 15 ΠΙΘαΌΠΒΘΠΠΥ ΘΠρΡΙ ον α ἃ5 ἂη Αἰΐο Ιανν-ἴθυτη, “10 

Ὀ6 δοοσιβθά, ΟΥ̓ ΡΥοΞΘΟυίθα αἵ αν ;᾽ ἤθη06 ὁ φυγών, “16 ἀοοιβοᾶ," 

“1η6 ἀοίδηαδηΐ,᾽ ορροββᾶ ἴο ὁ διώκων, ““1ἴΠ6 ΔοΟΌΒ6Υ,᾽)") “186 Ῥγοβθ- 

ουΐογ." Ἡδθποθ, ἴοο, φεύγειν γραφήν ΟΥ δίκην τηΘ 85 “ἴο Ὀ6 Ρᾳ  οἢ 

ΟΠΘ᾽5. 1718] ΤῸΥ βοιῃθίῃ!ησ,᾽" [06 ΟΥΓῚΘ Ὀαϊηρ ἀΒΌΔΙΠΥ δααρᾷ ἴῃ {6 

δοηϊίνο, ἀηὰ 1Πῃ6 δοοιβϑυὺ θθηρ ΘΧργθββθα ὈΥ {Π6 βαῖὴθ οἂβθ ὑπ 

ὑπό.---πρὸς χάριν. “ἸΠ ΟΥΘΥ ἴο σαΐῃ {Π6ῚΓ ἔανου." 'ΤΉΘΥΘ νγὰ5 ἃ 

ΤΘΡΌΪΑΥ Ιᾶνν αὖ Αἴμθηβ, Του αἰηρ ἀθίδηδαπίβ πανὶηρ ΤΘΟΟΌγ56. [0 

ΡΓΑΥΘΥ͂Β, Θη ΥΘα 165, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΟἾΘΥ ΤηΘΔῊ5 [ΟἿ ΘΧΟϊ πη [Π6 σομηραββίοῃ 

ΟΥ̓ {Π6]γ Ἰαᾶσθβ. Οομῆρατα οίϊις, ν1ϊ., 117. Ηθηοθ [Π6 δααϊίοη οὗ 

186 ψνογᾶβ παρὰ τοὺς νόμους αἴϊογ δεῖσθαι.---τῶν εἰωθότων. ΘΌΡΡΙΥ 

ποιεῖσθαι.---ἀλλὰ ῥᾳδίως ἂν ἀφεθείς. ““ Βαΐ, ΔἸ ΓΠΟ 5}. ἢΘ νου] ΘΑΒΙΥ 

πᾶν Ὀ66η δοαιυϊ64." Ἐφαϊνα]θηΐ ἴο ὃς ῥᾳδίως ἂν ἀφείθη, εἰ, κ- τ. λ. 

ΟἸβουνθ {Π6 διηρ]ουτηθηΐ οἵ ἄν Μ 1 [Π6 ΡατοῖρΙ6, απ σοηβο ἤ7αἐ- 

ἐλῖα, ὁ 598, ὃ.---ἐμμένων. ““ΑὈΙαϊηρσ Ὀγ.᾿" 

ᾧ δ. 

Ἱππίαν τὸν Ἠλεῖον. “ἩἱρρΙα5 [η6 Ἐ]δαη." ἨἩΗἱἸρρίαβ, ἃ παΐίνϑ οἱ 

Ε]15, στὰβ οπ6 οὔ [Ππ6 τηοβί οϑ]θθγαΐθα Θορἰβίβ οὐ [Π6 ἀσρθ. Ηΐβ γδῃ- 

1 ἀπᾶ Ὀοδβία] ΔΥΓΟσ ΠΟΘ ΔΥῸ Ὑ76]1] ἀΘ βου θθα ἴῃ ἔννο οὗ {Π6 αἰδ]οσιθ5 

οἵ ΡΙαΐο (1Π6 Ἱππίας μείζων ἀηᾶ {Π6 Ἱππίας ἐλάττων, Ηϊρρίαξ πια7ῸΥ 

πα ΗΙρρίας πυΐπου). Τί οὰη ποῖ Ὀ6 ἀθηϊθά, πουγθυϑυ, ἰμαΐ ἢΘ νγᾶβ ἃ 

Τηδῃ οὗ νΘΙΥ οχίθηβῖνο Κηον)βᾶσο. ΤῸ ἃ οοτίαϊη οχίθηϊ, ἴοο, ἢ6 

μδᾶ ἃ Ῥγδοίϊοαὶ 5111} ἴῃ 116 ΟΥ̓ΔΙΠΑΙΥῪ ἀτίβ οὗ 1{8, ΤῸΥ 6 υϑϑἃ ἴο Ὀοδβὲ 

οἵ ννϑαγίηρσ οἡ ἷβ ὈΘαΥ ποίμίηρ ὑπαὶ Π6 δὰ ποΐ τηδᾶθ 1 8 οὐ α 

Βαπηᾶβ, ΒΟ. 8. 5. 568]-τησ, ᾿ἷβ ΟἹοαῖ, ἀμ 5Π068.---διὰ χρόνου. 

«ΑΠΘΥ δη ἱπίογναὶι οἵ {ἰπη6." ἩἨἩ]ΡΡΙΔ5, ἃ5 [Π|6 βυσοθθαϊηρσ Ραββα ο8 

Ρουθ, μπαὰ {μ6ῃ δυγῖν θα ΓῸΣ [Π6 βθοομπᾶ {ἰπη6 αὖ Αἴμθηβ, ἨΪβ5 βουγο 5 

ΟΥ̓ οΥ̓δίοΥΥ μαα οαϊβθα Ὠΐτη ἴο θ6 οιηρὶ ουθα οὴ γυοιβ ΘΙ 5565, 

Πα ἴπ 1Π8 οσοιραίϊοη 6 μά δὐγὶνϑα αὐ Αἰ ΠΘΗΒ.---παρεγένετο τῷ 
Σωκράτει λέγοντι. “«“ὙΥ͵ὰ5 ὈῪῚ θη ϑοογαΐθβ τοηδηκθα.""---ο-τς ϑαυ- 

μαστὸν εἴη τό. ΟὈΠΒίγι6 τό ν 11 μὴ ἀπορεῖν, ἃ πὰ ΘΟΙΏΡΑΥΘ 4180 1., Ὁ, 

156. ΤΟ ορίαϊνο ἱπαϊσαΐοβ {πῸ ορὶ πο οὗ Θοογαίοϑβ. -τεσκυτέα διδάξ- 

ασθαΐί τινα. “ΤῸ πᾶν ΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟΠ ἰηβίγιοιθα ἃ5. ἃ ΒΠΟΘΙ Δ ΚΟΥ." 

ΤΒ6 τηϊὰ 16 νοῖοθ οἵ διδάσκω ἸηΔ 06 ΘΙΩΡΙοΥ Θὰ ἔννο γᾶν 5, ἃ5 βίσηϊν- 

ἴῃς ΘΠ ΠΟΥ“ ἴο Πᾶν 6 ἃ ΡΘΥΒΟῊ ᾿πβίγιοί θα [ῸΥ ΟΠ ΘΒ 56] ὈΥ ἃποίμ υ," ΟΥ 

(0 ἰπβίσαοι ἃ ΡΟΥΒΟΠ ΟΠΘ᾽Β Β6] Ὁ, ΤῸ ΟΠ Ο᾽5 561 ΤῸ ΤΩΔΥ {πουθίοσθ 

ὕ6 Βαϊ οἰ ΟῚ ο“ ἃ ΤΟΥ νΠῸ Βοη δ ἢΪ8. ΒΟὴ ἴο ὃ ἐΟΔΟΉΟΥ ΤῸΥ “πβίτιο- 
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τίοη, οὐ οἵ ἃ γί τῦῆο ἰπβίγασίβ πἷβ οὐντι 50}.---τὸ ..... μὴ ἀπορεῖν. 

“ΤῊΣ ΠΒ6 βου ποῖ ὕ6 δἱ ἃ 1085." -- τούτου τύχοι. “Ηδ τηϊσὶι οὔ- 
ἰαΐπ (5 οὐὐεοῖ.᾽".--φασὶ δέ τινες, κι τ. δ. ““ΒΟΠῚΘ 4150 5ΔΥ, ἰδὲ ῸΓ 

δὲτπα το υνῖβ}}65 ἴο τᾶ κο θοίι ἃ ΠΟΥΒΘ ἀπά δὴ οχ ἢΐ (ὉΓ 086, 8}} ρΙδοο8 

ἅτὸ 7}} οὐ ἴσβο ὑσῆο νυν} ἐδοῖι {η5.) ΤῊΪΒ βεπίθησο, ἐπουρὴ Τουπὰ 

ἐπ 81} τὰ Μ55.., δπὰ οἀϊιίοηβ ὑγίου ἴὸ {παὶ οὗ Βοθθι, 8 οοηἀθιηποὰ 

88 βρυτίουβ ὉῪῚ ἘυδηκΚοῖ πὰ Ὑ ΔΙ ΚΟ ΠΔΟΥ.--- δικαίους. ΤῊΪΒ. ορίμϑὲ 
͵ἰβ ἴσα ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ στρογ ὈῪ ϑοογαίθβ, υν ἢ τ ίδγθποθ ἴο {16 ἀΐ8- 
οσυβΒίοη οα ὙνὩΐοἢ ἢ6 5 δου δηΐου, ΠΑΤΉΟΙΨΥ͂, 51106, ΟΥ τὸ δίκαιον, 

πὰ ἢ6 Ὀἷδύβ ὕροπ 1Π6 ἀουῦ]ο τηθαπίηρσ οἵ 1:6 ἴθττη, νγμδὲ 15 7υβι Ὀ6- 

ἴῃρ αἶβο βυ 14 016 πὰ Πειίηρ ἴπ [15 παίυτο. 

46, 1. 

ἔτι γὰρ σύ, κ. τ. Δ. “(Ππηονν ἰΒ 8}} })15}, ΤῸ ἅτ τοὺ 51}}} υἱἱοτίην 
1256 ΥΟΥΥ Βᾶπι6 {πίηρσβ, Ὁ βοοστγαίθβ," ἄο.---ὖ δέ γε τούτου δεινότερον. 

“(1 ἀ1|}, ἀπὰ ννἢδὲ 8 ΒΊΣΔΏΡΟΙ {πη {}|8."".---ὐϊδὰ τὸ πολυμαθὴς εἶναι. 
Οοπῖραγο ἱ., 6, 15.---ἀμέλει. “Ὁ πάουθίθαϊν."". Οοιηραγθ ἱ., 4, 7.-- 

περὶ ὧν ἐπίστασαι. ““ Ἀοραγάϊηρ τηδίῖουβ οὐ νυ μΐοἢ γοὰ πᾶν βοίθη- 
τᾶς Κπον]οάσο." ῬῸΓ περὶ τῶν ἃ ἐπίστασαι.---οἷον. ΟὈτΊρΑΓΘ ἰΐ.,1, 
4.--- πόσα καὶ ποῖα Σωκράτους ἐστίν. "" ΗΟΥ τηδηγ, δπὰ ννὴηδὶ βοχί οὔ 

είξοτβ, τσκὸ ὑρ {06 παιηθ ϑιοεγαίεν.," ΤΑΛΟΓΑΙν, “ θΘΙΟΩρ ἴο ϑ'οώ- 
γαίεν." --ἀλλα μὲν πρότερον, κι τ. Δ. ““ὍὯο γοι ΤΥ ἴο πιδηϊτίοη Ὁη0 

οἷδδα οὐ ̓ οίίουβ δὲ ἤγβί, δηὰ ἀποίθου οἶ855 πονν."".--ῆ περὶ ἀριθμῶν, κ. 

τι Δ, Τρ ἰ5β ποῖ ορροβοὰ ἴο {6 ργθνυΐουβ ἰπβίδησο, θὰϊ ΤΠΘΤΟΙΥ͂ 

ὅποίθοῦ ὁπδ οἵ {ΠῸ βατηθ Κίηὰ.---εἰ τὰ δὶς πέντε, κι τ. Δ. ““ὙΥΠοΙ ΝΟΥ 

ευνίσο ἤν ΤΒΚΟΒ (6η."".--ὧςπερ σύ, καὶ ἐγώ. ΤῊ ΓὉ]]} ἔοττη οὔ οσχργοβ- 
βίο ἡνοῦά ὕ6, ὥςπερ σύ, οὕτω καὶ ἐγώ.---πάνυ οἶμαι νῦν ἔχειν εἰπεῖν. 

“ΠΤ πὶ ΓἾἿὙ σοηνίησοά {πὲ 1 πᾶν ἰδ ΠΟΥ ἰπ ΤΩΥ͂ ΡΟΥΤΟΥ ἰο τησηίίοι 

{ΐηγπ,"" ἄο. 

48. 

νὴ τὴν Ἥραν. Οὐοπηρατο ἱ., δ, δ.---μέγα λέγεις, κι τ. Δ. “ Ὑοα 16}} 

οὔ γοῦν πανίπε ὀϊδοονοτοά πη ἱπιροτίπηιϊ δὐναηίαρο," ΙΓΟΠΙΘΑΙΙΨ,--- 

παύσονται ὑὀΐχα ψηφιζόμενοι. “ΜΨΊΏΠ οοδδο αἰνίπα, οοπιγδάϊοίο νῦν 

φοῖεβ.".--κ«οἱ ὀντιδικοῦντες καὶ στασιάζοντες. “ Δῃά ἴὸ 6 μαιτίο5 ἴῃ 

δυΐϊϊα αἱ ἴανν, ἀπό ἰο ὕῸ ἀἰπιγασίοά ὈγῪ (ποι Π5."".---διαφερόμεναι περὶ 

τῶν δικαίων, καὶ πολεμοῦσαι. "““ἸὋ θ6 δἱ πιγίίδ τοβροοίίης {νον ᾽υ δι 
τινί, ἀπά ἴὸ ρὸ ἴ0 ὙΨὯΓ ((ῸΓ {Ππ|Ὸ βαπη0).".--οὐκ οἱδ' ὅπως ἄν ἀπολειφ» 

ϑείην σον. "" Ὅο ποῖ Κποὺν πονν σου ά οἱ γοῦ μὸ." Τμο νοτὺ ἀπὸο- 
λείπεσθαι οἵνοπ κἰμηίῆοι “το ἀσρατὶ ἵγοπ,"" “ Ραστὶ ἩΠ1}," “Ἰοδνο," 

ἄσ,, ἀπά ἰα σοπρίγυοά νυν ἃ σοπίενο 
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ὁ 9. 

πρὶν γ᾽ ἂν αὐτὸς ἀποφήνῃ. ““Ὁπι], αἵ ἸΙΘαϑὲ, γοὰ ὙΟΌΥΒΕΙΓ 5141] ἀ6. 
Οἷατο.".--- ἀρκεῖ γάρ, ὅτι τῶν ἄλλων καταγελᾷς. ““ἙῸΥ 16 15 φα!6 ΘΠΟῸΡΕ 

1Παξ γοὺ ἄδυι8 οἵου 5." ΘΟ ΠΟΘΙ ΑΘΥ ΒΌΡΡ]165 δὖ [η6 6 πὰ οἵ {Π|5 56π- 

ΤΈΠΟΘ ΔΙΕΥ οὐδενός 1Π6 ΦΟ]]ονηρ, ἐμοῦ δὲ οὐ καταγελάσεις, ὥςπερ τῶν 

ἄλλων, 1. ε., θα  γοῦ 5841] ποῦ πᾶνϑ δῃ ρρουίζαη!υ οὗ ἸΔυ σ Ϊηρσ' αἴ Τη6, 

85 δὖ {Π6 τοδί. Οἡ 1Π6 υ5118] τηοᾶθ οἵ ἀιβρυζαίϊοπ δἀορίβα ΒΥ͂ ὅ0ο- 

ταῖθβ, οοπβιαΐ ῬΊΟΪΘσΟη6ΠΔ.---ὑπέχειν λόγον. ““Τὸ 5Βυῦτηϊξ ἃ βίαϊο- 

τηθηΐ."-- γνώμην ἀποφαίνεσθαι. “ΤῸ ἀθοΙΑγ6. ὙΟῸΓ Οὐη ΟΡἰπίοη 

ΟὈΞουγο ἴΠ6 ἴοτοθ οὔ [Π6 τη α]6. 

ὁ 10. 

οὐδέν. “Ἰῃ πο ταβϑρθοῖ."--αὶ ποῖος δή σοι, κι τ. Δ. ““Απᾶ ν»δαΐ, 

ΡΓΆΥ, 5αϊα Ηἱρρίαβ, 15 [15 ἀθῆηϊ θη οὗ γὙΟΌΥ5 ἢ . 6.,) ΥΟῸΥ ἀθῆπίεοπ 

οἵ 7υβί!οα (τὰ δίκαια). ---- ἀξιοτεκμαρτότερον. ““Α ΒΙΓΟΠΡΟΥ ῬτοΟ,ἢ 

ΤῊ δρίμοὲ ἀξιοτέκμαρτος ῬΤΟΡΕΙΙΥ͂ ΤΠΘΔΠ5 ““ ΟΥΓΠΥ͂ 0 θ6 ὈΤΟΌΒΗΐ 

ἴῃ Ῥτοοῦ," ““οτβα 016." --οὐδ᾽ ἂν εἷς. ΟὈΙΏΡΆΓΙΘ 1., θ, 3. 

ὁ 11. 

ἤσθησαι οὖν πώποτέ μου; ““ἩκσγΘθ γου, {ΠέΠ, ΘΥ̓́ΕΙ 85 γοῖ ρουόθϊνϑᾶ 
1η6 1 ΑΑ ραγοίρ!α 15 Ραΐῦ δ Υ ἃ υϑυῦ ὑγῇθη {Πη6 οὈ]θοῖ ὈΓ Παΐ νοῦ 

ἰ5 ἴο θ6 ΘΧρυβββϑᾶ, δηᾶ, 1 1η6 ῬδυΟΙΡ]6 ΤΘΙΘΥ 0 1Π6 5Άτη6 ῬΘΥΞΟῃ 

ΟΥ̓ ΤὨϊηρ 45 1Π6 οδ]θοΐ, ᾿ξ 15 Ραΐ ἴῃ Π6 βᾶτη86 οᾶβθ. Ὑ 6ΙῸΒ οὗ 56η56, 

«(ἴ0 ΠΘΔΥ, 566,᾽ ἄσ., 85 4150 ““ἴο Ροείνθ, ἀΙβοθση,᾽ ζο., ἃγ6 1Π5 

0] ον ὈΥ ἃ ρδυίοὶρ]6.---εἰς στάσιν ἐμθάλλοντος. “Τηγνο]νηρ ἴῃ 

βοαϊοη.᾽---τὸ δὲ τῶν ἀδίκων ἀπέχεσθαι, κ. τ. Δ. ““Απά Ἃ0 γοὰ ποΐ 

ΘΟΠΒΙΘΥ {Π6 τοίταϊηΐησ ἔγογη ἱπ]υβίϊοθ ἴο 6 ᾿υβίϊο6 1 ---διαφεύγειν τὸ 
ἀποδείκνυσθαι γνώμην. “ΤῸ ἀνοϊὰ {Π| ἀφοΙ]ατηρ᾽ οὗἉ ΥὙΟῸΣ ΟὟ Ορίη- 

ἴοη.""-- ταῦτα λέγεις. ““ὙὍοα 068]] {ῃ05.᾽ 

ὁ 12. 

τὸ μὴ ϑέλειν ἀδικεῖν, κ΄ τ. Δ. ““ΓΤΠαΣ {π6 ὈοΘὶπρ' ἀπνν Πρ ἴο ΟΟπὶ 

τηϊξ ἱπ͵ 5 6 ννᾶ5 ἃ βυ Π]οἰθηΐ ργοοῦ οὐ] βίϊοθ." --ἐὰν τόδε. ““ὙΥ̓ΒΘΊΠΘΙ 

Ὁ 1Π6 ΤΟ]]οννησ.᾽".--τὸ νόμιμον δίκαιον εἶναι. ““ ΤΗδΐ ννηαΐ 15 ΘΟΠΟΥτηδ, 
Ὁ]6 ἴο Ιανν 15 7υ5:."-π-ἄρα τὸ αὐτὸ λέγεις, κι τ. Δ. “0 γουῦ, ἔῃ 6η, 885- 

βουσί, βοοσαΐθβ, {παὶ θοΐἢ τυ ῃαΐ 15 ΙΘρᾺ] ἀπά υυμδΐ 15 7ι5[ ἃ16 1:6 Β81η6 

τυϊησ,᾽ ὁ. 6.7 ἅτ6 Ἰάδηίϊσαὶ ἴῃ {ΠΟ ῚΓ παία 68. 

ὁ 13. 

οὐ γὰρ αἰσθάνομαί σου, κ. τ. Δ. “(ἴοα (ΑΚ ὙΘΥΙΥ ΒΓΔ Ρ6]Ὑ), [ῸΓ 1 
ἄο ποῖ υπάοτβίαπα γοῖ ναὶ νοι 681] ΙοσᾺ], ΠΔΙΓΘΙΥ͂, ΟΥ̓ ὙΥΒδΐ Ἰι8ὲ,᾿" 

ἴ σ., ΥΠαΐ γοῦ τηθδῃ ΒΥ Ἰοραὶ, ΟΥ γπαΐ ὈΥ 1.5:. ΟΌΒΘΥΥ͂Θ 186 6] Πρ] 
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δαὶ ἴυτοθ οἵ γάρ. ϑιοθαυβ γτοδὰβ οὐκ ἄρα, ἀπά ἰΒ ΓΟ] οντοὰ Ὀγ λ΄ εἶβκα 
τὴ ἰιΐὶβ Θοττηδῃ γϑυβίοῃ.---ὁποῖον. ΕῸΥ ποῖον.--- γιγνώσκεις. ΟὈΓΏρΑΓΕ 
1:6 τειπδτῖ οὐἩ Καϊηποτ: “ γιγνώσκειν ποη δοίμπι εδὲ " Θοροβοοζγο, σεὰ 
εἰΐαπι " πΠΟΒ56,᾿ ἡ. ε. αείΐο εορποδοεπαϊ ε ῥταίετγιο ἰεπιροῦτε ρῬετγίϊπιρσὶὶ αὐ 
»Ῥγάσεν"." ---ἃ οἱ πολῖται ἔφη συνθέμενοι, κ. τ. Δ. ““ὙΓ8δᾶ1 ἴ:6 οἰτι- 

Ζ6π85, τορι θὰ πο, μανίπρ σοτηρι]οά, πᾶν τ τθη οὐδ, 85 ἰο υνδὶ 

τοΐη,8 ὁη6 ουρὰξ ἰο ἀο, ἀπὰ ἔγοπὶ νυ μδὲ {πη 55 ἰο τείγαϊη," 1,ορίϑἰα- 
ἴοτβ, αἢὰ {056 Ὑνθο πᾶ ΚΘ Ἰδννβ ΤῸ Οἴμουβ, ἅτ βαϊᾷ ϑεῖναι νόμους, 
δὰ: τη6 Ρϑορὶθ ὑγῖῆο τϑοοῖνο δπὰ βαποίίοῃ {Π6ΠῈ, ΟΥ̓ Θπατΐ {6 ΤΌΣ 

τοι βοῖν 65, ἅτ βαϊὰ ϑέσθαι νόμους.---7νόμιμος μὲν ἂν εἴη, κι τ. Δ. “ΗΘ 
υνουὰ θ6 Ἰαννίω! ἰπ ἀδροτγίπηθηϊ το Βουϊὰ ᾿ἰν 85 ἃ οἰξίζθη ἴῃ 8ο- 
σογάδποθ υυτἢ {ἰ656."} ΤῊΘ νοῦ πολιτεύεσθαι ῬΤΟΡΘΟΙ͂Υ δ᾽ σηΐῆθ5 

“1ἴὸ ὃ6 ἃ ἴγτθο οἰκίζοη,᾽" δηὰ τη “10 ᾿ἶνο 85 βυοὶι ἰῃ ἃ βίδίβ,᾽" ἄσ. 

ὁ 14. 

νόμους δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κι τ Δ. “Βαϊ μουν, βοογαίθβ, σουϊὰ 

ΟἿὯΘ σοπδβίάθυ ἰδννβ, οὐ οὐθάΐθποθ πο {Ππ πη, ἃ τηδιίου οἵ ηρογίδποο, 

βῖποο οἴϊδηϊτίπη65 [6 ῬΟΥΒΟΠΒ 1ΠπΟΤΏ ΒΟΥ 65 ἡγῃο δηδοϊοα τοὐθοὶ δηὰ ΔΙ 6 Γ 

ἴμοτῃ Τ᾿ Βιθρι ΘΒ τοδὰβ αὐτοὺς οἱ ϑέμενοι, Ὀυξ οὖς γε 85 7α8ὲ ῥΓθ- 
σοάρά.--καὶ γὰρ πόλεμον, κι τ. Δ. “(οι ἀο ποὶ Υυἱϑὺν 1:6 τηδίίοῦ 

τίμιε! γ), Βα ὰ Θοογδίοβ, [Ὁ βίαι οβ οἥθη, δῆογ πανίησ ουθὴ υπἀοτίακοῃ 

νγαγ," ἄο. Μοτὸ ἵγθοῖν, “ ἯΥ ΕἸ], βαίὰ βοογαίθβ, 8ὸ ἀο βίδίοβ νοὶ 

σοπησησθ ὙΓΆΓ, ΓΘ ΌΘΠΕΥ τηδκὸ ρθᾶσο ἃραίη.᾽".--ὀδ7ράφορον οὖν τι οἶει 

ποιεῖν, κι τ. Δ. “ο γοῦ {μίηκ {π8ι γοῦ ἀο δὴν (δίηρ ἀἰπογοπὶ, νυ μθη 

σοοδυτίησ 1086 νὴ τὸ οδοάϊθηϊ ἰο {16 ἰᾶννβ, οὐ 106 στουπὰ {πὶ 
{686 ᾿δννβ πιΐρσιν Ὁ6 ἀππ δά, {δὴ ἱΓ γοῦ Βιιουὰ τοργοδοῖ ἴμο86 ἢ Ὸ 
ἄγΘ Ὁ. 6} ἀϊδεῖρ! ποά ἰῃ ἡταγβ, Ὀθοδυβο ροᾶφο πιΐρὶν ροββίθ]Υ Ὀ6 τπηδὰο ἴ᾿ 
ἧἦ, ξιν ὑεδι ἀἰποτοποῦ ͵β τπστο Ὀσίννθθη ὙΌΣ σσηδυγίηγσ, ἄκο., ἃπὰ γΟΓ 

τορτγοδοδίησ, ἄσ. ΑΒ τοραγόβ "6 σοηδιγιοιίίοη διάφορον. .. . ἥ, σοιῃ- 
Ρᾶτο {{|., 7, 7..--τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις. ΤΏυΒ ἴῃ Βιοῦωυβ δηὰ ἤνθ 

ΜΒ85., ἀπά ἰε ἰα σοπῆπηοί Ὀγ τὸ ἐγαπδίδιίου οἵ Βοββατίο. ΤῃῸ 
σοπιηοῦ οὐϊίοην νᾶνο τοὺς πολεμίους. 

16. 

Ἀνκοῦργον. Ἰιγούγρυπ, {π6 οοἰουγαιοά Ξραγίδη ἰανγρίνοσ. -τκατα- 

πεμάθηκας. “ Ἡανο γοῦ νον οὐδογνοί.".-ὅὖτι οὐδὲν ἂν διάφορον, κ. 

τιλ. “ὍΤρδὲ π6 νοῦ πᾶνο τοπόογοά ϑρατία ἰῃ πὸ τοϑροοὶ ἀἰποτγοηι 

ἔγοσι τ ΟΥἾΝΟΥ δίδου οἵ Οτοδοο, ἱΓ 6 δὰ ποῖ οὔποιοά ἰῃ ἰξ το 
ετοαίου! οὐσάΐσησο ἰὁ (0 ἱδυνβ.".--τὸ πείθεσθαι. 8.0, ἱπιπιοάίδιοι Υ 
δῇοσ, τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι..--- αἰτιώτατοι τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι 

“ Μοοὶ ἱππουσηιίαὶ ἰη ὑτίηρσίης δθουΐ οὐ νἀΐσποο ἴο {π)0 ἰᾶννβ." -τἄριστα 
διάγει. ““ Οὐσα οὐ πιοδί ᾿αρρὶ!γ."" 
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ὁ 16. 

ὁμόνοια. ““ ὉπδηιΓΑΥ.᾽" ΤῊ τοαβοηΐηρ 15 1815: Ορποοχᾷ, ΒΘ ἢ 

15 δοκπον]θᾶρεα ἰο Β6 1Π6 στϑαϊθβδί ργθβουναίϊν οἵ ἃ βίαΐθ, φοῃβίβίβ 

ἴῃ ποίμϊησ 6156 θαΐ 1Π6 ΟὈΞοΥνᾶπΠ06 οΟἵὗὨ [Π6 Ἰανν8.---αοὶ τε γερουσίαι καὶ 
οἱ ἄριστοι ἄνδρες, κ- τ. 2. ““Βοίῃ [Π6 σου Π0115 οὗἁἉ ΘΙ]άΘΥΒ δηᾶ τῃ9 Ἰθδά- 

ἴῃσ τηθ Θχθοῦΐ {Π6} [6]]Ονν- οἰ ΠΖΘ 5 [0 ΒατμηοηΥ." ὙΠῸ ὑνοτὰ γε- 
ρουσία 15 ῬΤΟΡΘΤΙΙ͂Υ ἃ ϑρατίδη ἴθττη, Ὀὰΐ ἰβ Ομαυδοίθυιβίϊο ΡΟ ΠΘΥΔΙΥ οὗ 

ΤοτΙΐο βίαϊθϑ. [Ὁ νγὰβ ἂῃ αγϊβίοοσαίίο δ]θιηθηΐ ἴῃ {π6 σοπϑβυ 105 

οὔ [Π656 δἰαί65, 1υϑῖ δ5 16 βουλή νγαβ ἃ ἀδιηοοσαίϊο δθιηθηΐ ἴῃ μηοϑὲ 

Ιοπίδη σοηϑεϊ α{Ἰ0Π5.---νόμος κεῖται. ““Α ΙΔῪ 15 ἴῃ 1ΌΥΟΘ.᾽--ποἶμαι δ᾽ 
ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι, κ. τ. Δ. “πᾶ γοῖ 1 {πἰηκ {παΐ 811 (μ15 15 ἄ0π6, 

ποΐ {παΐ {μ6 οἰΖ6 5 ΤΩΔΥ (411) ΡΙΟΙΚ ουΐ (απ δα]αᾶσα {Π|6 ν]ἹοίοΥΥ 10) 

1Π6 βᾶπηθ θαπᾶ οἵ βίῃρειβ ἀπ ἀδηοοΥ5,᾽) ὁ. 6.) ΤΩΔΥ͂ ΡΙοῖς ΤΠθπὰ οὐ 

ποτὰ [(ῃ6 ΟἰΠοΙβ παΐ ἃ1γ6 σοϊηρθίϊηρ ΤῸ [86 βᾶτηθ ῃγ1Ζ26. ΟΌΒΘΥΥΘ 

1Π6 Ζοαστηδ ἴῃ κρίνωσιν, ΟΥ ἴπ6 4016 5] σηἰΠοαίίοη ἰο Ὀ6 ἀϑϑὶσῃδα ἴο 

{μ6 νυν, οἵ θοΐη βϑϊθοίϊησ ἀπὰ ἀρργονίησ. (Καληευ, αὐ ἰο6.)----τοὺς 

αὐτοὺς ποιητάς. ““ΤἼῺΘ 58Π16 ΡοΘί5,᾽) ὁ. 6., [6 5816 556 16 ΡοΘρίϑ, δὲ 

ἴΠ6 ἀτατηαίίο οοηίθβίβ, βδουθα ἴο ΒδΟΟΠα5.---τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν 

ἐμμενόντων. ““ ἘῸΓ ὙΏ116 {Π6 ΟἸ ΕἸ ΖΘΠ5 ΡΘΥΒΘΥΘΙΘ ἴῃ {Π15 ΘΟΌΤΒΘ,᾽" ὁ. 6.» 

ἴῃ ῬΥΘΒΘυυΪηρ ὉΠΔΏΪΙΗΪΥ.---οὔτ᾽ οἶκος. ΘΌΡΡΙΥ ἄν τοι [Π6 Τογϑροίπρσ 

ο]αι56. 

ὁ 17. 

ἰδίᾳ δέ. ““Απᾶ ἴῃ ἃ ρῥγϊναΐθ οαρδοῖν,᾽ ὁ. 6., δῃᾷ ἢ τοβρθοΐ ἴο 

Ῥτίναΐ ἱπάϊν! Ά15.----πῶς δ᾽ ἂν ἦττον ἡττῷτο, κ- τ. Δ. “Απᾶ ΠΟΥ 

οου]ὰ ἢ6 1655 1] αν θ6 ἀοίδαϊοα ἴῃ σουγίβ οὗ Ἰανν, ΟΥ ΒΟΥ σουἹᾶ 

ἮΘ ΠΊΟΥΘ ΤΟ ΘΠΕΥ ρβαὶπ ἃ 5} Ὁ ΜΔΗΥ͂ οὗ [Π6 ΤΌΤΘΠΒΙΟ ἸΘΥΤῚΒ οὗ 1Π6 

ἀποϊθηΐβ ὑσούθ θουγονγθᾶ, 6 ΟὟΤ οὐη, ἔτοπὶ {π6 ἰδησαδσθ οὗ θὰ] 

ΘΠΟΟΙΠΙΟΥβ ἴῃ (Π6 ΠΕΙΆ.---τίνε δ᾽ ἄν τις μᾶλλον πιστεύσειε, κ. τ. Δ. 

«Απᾷ ὙΠῈ ἡνποτὰ ννουϊᾶ ομο ὈοΙΘν {παΐ μ6 οου]ὰ ΤΊΟΥΘ ΒΑ ΙΟΙΥ ἀ6- 

Ροβίϊ," ἄς. Οοπβίτιθ τίνι Ἱἢ παρακαταθέσθαι.----τῶν δικαίων τύ- 

χοιεν. «“ΟΒίαίη ἡπδέϊο6.᾽"---τίνε δ᾽ ἂν μᾶλλον πολέμιοι, κι τ. Δ. “1ῃ 
ΓΒ οτα, ἴοο, γγου ἃ {Π6 ΘΠΟΙΩΥ͂ ΤΟΡΟΒΘ στθδΐῖου ΘΟπἤθπΠο6 ἃ5 τοϑαγθαᾶ 

ΘἸΓΠΘΥ {το 65," ἄο. Οβοῦνθ ΠΟΥΘ ἐπ οοηβίσποίίοη οὗ πεστεύω νΥ 

10:6 δοουβαίϊνθ απᾶ ἀαίϊνθ. ΤῊὴΘ ΡΏγα56 πιστεύειν ἀνοχάς ΤΌΠ]ΟΥΒ ἴῃ 

ΒΟΙΠ6 ΤΟΒρθοίβ {Π6 ἃπδ]οσΥ οὗ πιστεύειν πίστεν. ΑΑ ἸηΟΤΟ τηδΙκθᾷ ἰη- 

βίαποο, μουν υϑυ, οὗ [Π6 ἀοουβαΐίνο ὙΠ πιστεύω, ΟΟΘῸΪΒ ἴῃ 1Π6 Οᾶ58 

οἵ πιστεύσειαν ἢ ἡγεμονίαν, κ. τ. Δ.» ΥΏΘΤΘ {116 γὙ Ὁ τηπβὲ θ6 τοπαθγϑᾶ 
ὈΥ͂ ““ἴο ἱπίγιβι᾽" ΟΥ̓“ σοηῆάθ." ---ἐθέλοιεν. “ὙΠ ου]ὰ τῆθη νυ β}.""- 
φρουραρχίαν. ““ΤῊΘ οοτητηδηᾷ οἵ ἃ [ὈΥγ655. ΟὐΟΙΩΡΑΥΘ ΘΟΒΠΘΙΔΘΥ : 

ἐεγγαζεοίιγα ργαδὶάϊοτιιηι.".---χάριν κομιεῖσθαι. “'ἸΤῆαΣ ὨΘ 1] πχθθὶ 

τι σται 46." ΜοΥΟ 1 ΘΥΆΙΠΥ, “’ ὙΥ}}} ὈΘαΥ οὔτ᾽ σται μι θ {ῸΥ 1νΐΠῈ. 
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"611." -τῷ δ᾽ ἄν τις βούλοιτο, κι τ. Δ. ΟὔδοΊγθ ἐμαὶ τῷ 8 ΠΟΘ ἴον 
εἶνι.-τῦ ᾧ ἂν μάλιστα, κ. τ. ἃ. ““ΤΏδη ἀραϊηδί ᾿ΐπὶ ἀπο Ὑγοτὰ ᾿6 

ὑγοῦϊὰ πιοϑὲ ῥγεῖου ἴὸ ὑ6 ἃ {π|6ηὰ,᾿" ἄο.---καὶ ᾧ πλεῖστοι .... βού- 
λοιντο. ΞΒΌΡΡΙΥ ἄν ἴτοτῃ 16 Ῥγθοθάϊης οἰδι5θ. 

4 18, 19. ᾿ 
ἐπιδείκνυμε. ““ ϑιγίνο 10 βῆονν."-οῖς εἴρηκας. Αἰἰγαοίίοη ΤῸΓ τοῖς 

ἃ εἴρηκας.---ἀγράφους δέ τινας οἶσθα, κ. τ. Δ. “Βαϊ ἀο γοὰ ΚποΥν, 

Ηἰρρίαβ, βαϊὰ ϑοογαΐθβ, {πᾶΐ 1ΠΘΤΟ ἅτ οογίδϊπ ἀηυνυ θη αν 1") -α 

τούς γε ἐν πάσῃ, κι τ. Δ. “(Υοῦ τη68}) ἴΠ056, 5Βαϊὰ ἢθ, νυ λοι πᾶν 
10:0 ἴΌγοΘ οὗ Δ ννΒ ἴῃ ΘΥΟΤΥ ἰδ πὰ, τορατάϊηρς 1ῃ.6 βαιὴθ ροϊηὶβ." ϑὺρ- 

ΡΥ λέγεις τ ιἢ τούς. -τοῦτε οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ἔθεντο. Οὔδοτγνοα 16 

Θιρ! ουτηοπὶ πότ οὗ 186 τἀ ἀϊθΘ. Μοη ϑηδοὶ ἰΔνν8 ΤῸΓ {ΠπΟΠΊΒΘΙΥ685. 

ῬΑΤΊΒΟΥ οα νγὸ ᾶνο ϑεοὺς νόμους ϑεῖναι, ὈδοΔ86 1ῃ6 σοὰβ οηδοὶ 

ἰλ}Β ΤῸὉΓ ΟἴΠΟΥΒ, {{|8ὲ 5, [0 τηθ.---καὶ πῶς ἄν, ἔφη, οἵ γε οὗτε, κ. τ. Δ. 

“«Αηὰ δουν οσουϊὰ πον, βίποθ ΠΟΥ νου ὰ ποῖ τΠΘΥ Ὀ6 8016 8}} ἴο οοπιο 

ΤΟΡΟΙΠΟΤ, ΠΟΥ 8.6 οὐ {Π 6 Βάπι|6 ἰδηρύαρο ἴ"--ϑΘεοὺς σέδειν. ΤὮΘ δεινὸ 

σέδω 18 τὰτο ἴῃ ργοβϑθ. Ξιοθδοοβ 85 εὐσεδεῖν, νον Ὑ αἰ ΚΘΠΔΟΓ 58 8 

Βῃου!ὰ θ6 εὖ σέδειν. Βοπποίάον υνουἹὰ ἰηβοτὶ 186 ἀγίίοϊο τό Ὀθίοσθ 
ϑεούς, νοι Βογηοιηδηη ἀπά ΚΟαΏ ΠΟΥ (ΐηκ ὈΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

4.20, 21]. 
τί δή. “ΨΥ, ΡΓΔῪ τ" --.-ααἰ γὰρ ἄλλα πολλά, κι τ. Δ. “(ἴου Βροδῖκ 

ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΎ)}), βαίὰ βοσγδίθβ, (ὉΓ {ΠΟῪ ὈγΘδκ 16 ἰδνὺν ἰῇ ΤΠΔΩΥ͂ ΟἸΠΟΥ 

Ροΐωιβ αἴβο."" ΞΘΌΡΡΙΥ οὐκ ὀρθὸς λέγεις, ἰτὰ ΚἋΝ ΠΟΥ. ϑόοπιθ Πη8 Κ6 

ἀλλὰ πολλά ἰδὸ ἀΐγοοϊ δοουδβαιίνο 8ΔΠΟΥ παρανομοῦσιν, ὑὈαϊ ἰΐ 18 ΤΑΙ ΠΟΥ 
{πὸ ἀοουδδίίνο οχργοβδβίηρ {6 πιάπηεῦ, δπὰ ὈΒΌΔΙΥ Θχρίδἰηθὰ ὈΥ {Π|6 

ὑυογάβ “ νἱ} τορατγά 10," “ Ὑν Π} τοβρθοὶ 10." 8500 πάντα, “ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ 

τεπροοί ;" πάντα τρόπον, “ ἴῃ ΘΥΟΤΥ͂ νγαν." -τάλλ᾽ οὖν. “Βαϊ, Πανοτ- 
ενοῖοδα."--ὐΐκην γέ τοι διδόασιν. "" ΒΟΠῸΤ Ραρἰβιιπηθηῖ, ἂἱ Ἰοδβέ, 85 

σοῦ Κηονν." Οὔὐβόσνο {πὸ ἴοτγοθ οἵ τοι.--- κειμένους. “1 αἰὰ ἀοννῃ 
γ," ὦ. ἐν, σηποίοά Ὁγ. ΤΉ ρθγαβο οἱ νόωοι οἱ κείμενοι, ὈΟΥΨΘΎΟΘΥ, 

ὙΡοη ἱπδοροηδοηπί οὐ δῺν ΟΥΠΟΙ ννογάβ, βίρηϊῆοβ “16 οδιδο!δνθὰ 

ἴαννα."---οἱ μὲν λανθάνοντες, κι τι Δ. ““δοπιο ὮὈΥ οβοδρίηρ ποίίοο, 

Οὐπότα Ὺ ὀροη υἱοϊδησο," 

ὁ 22. 

οὐ πανταχοῦ νόμιμόν ἐστι; “5 11 ποὶ ΟΥ̓ΟΤῪ υϑογο ἃ νἰγίυδὶ Ἰανν 1" 

“,“διέκειν. ““Ἴ0Ὸ ποοῖς δθοσ," ἐ, ἐ., ἴο βοὸκ υνοίγ δἰά, (ο οουτὲ τποτῃ, 
--͵ἢ οὐχ οἱ μὲν εὖ ποιοῦντες, κι τ. Δ. “ΟΥἅγο ποῖ ἵππον, ἡνο Βοποῖϊ 
ὕνόκο ὑπαὶ τολκα ὑπὸ οἵ {Πποὶγ βογνυίσου, ναϊυδυϊο που ""...«ὅ9 οἷς 

γαῦτα πόντι" ἔοικε, “ΑἸ] ἰνοϑὸ υεἰνΐηρν ὅτὸ ρμού!ῖκο," ὦ, ε., δυΐξ 189 
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ὉΠδτδοίθυβ οὗ σοᾶβ σαῖηθυ ἐπα ἔποβθ οὐ μΒυσηδη Ὀθἰη58.--- βελτίονος ἢ 

κατ᾽ ἄνθρωπον, κ. τ. Δ. “ἈΑΡΡΘΑΙΒ ἴο Τη6 ἴο Ὀ6 ἱπάϊσαίνθ οὗ ἃ ἴὰτ 

Ὀοίίου 16 β]αΐου {πᾶπ δοοογαβ τυ] {Π6 ΟΠαγδοίου οὗ ἃ μυτηδη Βοΐηρ," 

ἢ. ε..) ἰῃδη. Δ ΠΥ Πυπηᾶη Ὀθίησ. ΤῊΘ τνοτσᾶβ ἢ κατά, νΥγ] 1 δῃ Δοσυβαῖνο, 

ΔΓΘ 5ΟΙΊΘΕΪΠ65 564 ἴο ΘΧΡΥΙΘ55 5᾽πδῖ [6 ΟΥ̓ σΟΙηραγίβοη. 'ΤῊΘ 1,αἰϊπ 

Στο ἰβ αϑθα ἴῃ {Π6 5Δ1Π16 ΤΠΔΠΠΘΥ͂, ““ φμαηι ΡγῸ δογίδ μμιπιαπα,᾽" 1. 6.57 ἰμὰῃ 

ἙΩΔΥ ὉΘ ΘΧρθοΐβα ἔγοσῃ {ῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ Ἰοΐ οὗ μυμηδη παΐαγα. 

ᾧ 28. 

τοὺς ϑεοὺς τὰ δίκαια νομοθετεῖν, κ- τ. Δ. ““ΤΠαΐ 1[η6 σοᾶβ 6παοῖ ὃΥῪ 

1656 Ιατὺ΄ὺϑ 5116 6, ΟΥὙ νη δΐ 15 αἸ Πσθηΐ ἔγοτη }βί166." ΟΌΒοΙγ {παᾶΐ 

ἄλλος, Θχργθββϑίηρσ αἰ ΠΈΤΘΠΟΘ, 15 Θομβίσα θα νυν] ἃ σϑηϊῖνθ. 8500 αἰΐις, 

ἴῃ 1,αἴϊη, ν ἢ [16 Δ0]αΐῖν6.----καὶ τοῖς ϑεοῖς ἄρα, κ.- τ. Δ. ““Απᾷ {ποτο- 

ἴοτθ, ΗἸρρῖδβ, 1Ὁ ρῬ!θα565 1η6 ροάβ, ῃαΐ τυ μδΐ 15 1υβῖ ἀῃπᾶ νυμαΐ 15 Ιθσ αὶ 

Βῃου 14 Ὀ6 τοραγαθα 85 1η6 581ὴη8 ἰῃϊηρσ." Τιδησθ ᾶγ5 ἀονγη [Π6 [0]- 

Ἰονγίῃσ ἃ5 [Π6 σοηπθχίοη οὔ [Π6 δισιτηθηΐ. ““ΤῊΘ σΟαΒ σίνϑ Ἰυ50 Δ ν5; 

ὙΥΠΑΊΘΥΟΥ 15 ἴπ Δοσογάδηοθ ὙΠ [Π656 Ἰαννβ 15. νόμιμον ; {ΠΥΘΙΌΤΘ, 

ΘΥΘΙΥ δοῖ, ΟΝ 15 νόμιμον ἴῃ {ῃ6 αϊνίη6 ἸανΥ5, 15. δίκαιον ; ἴθ τ6- 

ἴοτρ, 8150, ἴῃ {15 ἀθῆπιίίοη ἴῃ6 σοᾶβ ἄσγθθ Ὑν] 1 ΤΘη ΟΥ̓ ΝΥ τη6.᾽" 

ΕῸΓ ἅ00γ6, ὁ 12, ϑοογαίββ μαὰ βαϊά, {παΐ, θύθη ἴῃ πυτηδη ἰαννβ, νόμι- 

μον δίκαιον εἶναι, ἀπ ΤἱρΉ ΠΥ ἴοο, 1 Πυμηδη Ἰαννβ ΚΤ ΥΘ ἀπαογβίοοῦ 
ἴο Ὀ6, ΞΌΈΘΙ 845 [Π6Υ Οὐρὶ ΐ ἴῃ [δοΐ ἴο Ὀ6, ΠδΙΘΙΥ, ΥΏΟΙΠΥ ἴῃ δοσογάδηοθ 

ὙΥ ἢ παίαγα] ΟΥ ἀἰνηθ Ια. (Κύληπου, αὐ ἰοο. ΨλδεῖεΥ, αα ἴοο.) 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Υ. 

δ 1. 

πρακτικωτέρους. «ΜΟΥΟ ἢὺ ΤῸ 1Π6 Ὀαδβίποββ οἵ Π{8." Οοπρᾶισ 

ἶν., 3, 1.--πἰἴοΗομίζων γάρ, κ. τ. Δ. ““ἘῸΥ, οοπδίἀοτηρ ἴδ ἴο ὈΘ ἃῃ δᾶ- 

γαπίασθ {παΐ 5] ΟΟΠίΤῸ] οχὶβὲ ἴῃ Ὠΐτη γΠ0 15 ΠΚΘΙΥ ἕο ῬΘΥΓΟΥΠῚ ΔΗΥ͂ 

τῃϊησ ΘΧοο]]οπΐ." ΤὨΘ ΟΥΘΥ 15, νομίζων γὰρ εἶναι ἀγαθόν, ἐγκράτειαν 

ὑπάρχειν τῷ μέλλοντι, κ. τ. λ.---διαλεγόμενος. “ΒΥ Ϊ8 σοηνοΙβᾶ- 

Ὁ10η5.᾽ 

δ 2. 

ἀεὶ μὲν οὗν, κι τ. Δ. “Ηθ Ἰνναγ8, {μϑυθίοσθ, οοηἰἰπθὰ θοΐἢ ἴο 8 

τηἰϊπα ὰ] Ηἰπηβ ΙΓ οὐ 1Π6 {πΐησ8. {Ππαΐ ὑνοσθ σοηδιποῖνο ἴο νἰγίαθ, πὰ ἴὸ 

ΓΟΠλΪ Πα 811 ΗΪβ ΤῸ] ΟνΤΥβ οἵ {Π6 πὶ." Δ5 16 νϑὺῦ διατελεῖν ἱτηρ] 165 

οοπίϊηθδπορ, {Π6 Ῥᾶτίῖο]6 ἀεί ΒΘΘΙηΒ ἴο Ὀ6 βοιηθυ παῖ τοἀππᾶάδηϊ ΠΘΥΘ. 

--μεγαλεῖον. ““ΝΟΡΙΘ." 



ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ Κ᾿. ΟΡΗΑΡΤΕΕ ν. 3517 

43. 

ἔρχεται. ιὐοταρᾶγα ιἱ., 1, 10.--ο-ὐπὸ τῶν δια τοῦ σώματος ἡδονῶν. 
Ἐν ἴδ μ᾽ ϑαβυγοβ ϑηὐου θὰ {πγουρῆ {Π|6 ἀρόποῦ οὗ 16 Ὀοάν." Οοι- 
Ρᾶτο ἱ,, 4, δ.---ἶσως γὰρ ἐλεύθερον, κ- τ. Δ. “(Αἰριμ), ἴογ ρουναρβ 186 

ἀοίΐπρ οὐ τὴ Ὀ6βί {πΐπρ8 ἀρρθᾶγβ ἴὸ γοὰ ἴο 06 γθϑάομι," ἡ. ἐξ.» Ῥθύμιδρθ 

γοῦ οσηβίάοτ ᾿ΠἰθΘΥΤΥ ἴὸ σοηβίβὲ ἱπ ἀοίπ ρα ναὶ 15 Ὀ65ῖ.---εῖτα τὸ ἔχειν, 

κ.τ.Ἅ. “Απὰ, ἰπ ἴθ ποχί ρίαςο, γοι σοπβίάοτ ἴπ6 μανίην ἰπο56 ἰμδὲ 

ΜΠ ὑγουθης," ἄς. 

ὁ 4. 

οἱ ἀκρατεῖς. “ΤΏΘΥ ΨἼΟ 816 ὉΠΑ016 ἴο ρόνθτπ {πο ΠΒ6Ιν 68.᾽-- - 

ἀνελεύθεροι. ““ὙΥΒουΣ {γοθάοιη." -πκωλύεσθαι μόνον τὰ κάλλιστα 
πράττειν. “Τὸ ὕὉ6 ῥγουθηϊθαὰ τη το Ύ ἤγοτι ἀοίηρ νυ μδὶ 15. θ6βι."- 

ταῦτα ἀναγκάζεσθαι. ΞϑΌΡΡΙΥ πράττειν.---ἢ ἐκεῖνα κωλύεσθαι. ““ΤΏδη 
1ὸ 86 ῥγουδηϊοὰ ἵγοιῃ ἀοίπρ 1.6 ΤΌττηΟΤ." ΞΒΌΡΡΙΥ πράττειν. 

Ὁ δ, 6. 
ποίους δέ τινας δισπότας. “ΛΑπὰ ναὶ Κιπὰ οὗ τηδβίουβ."-- παρὰ 

τοῖς κακίστοις δισπόταις. “ὙΥἾΝ 16 Ὑγοσβὲ πη βίουβ."" -- τὴν κακίσ- 

τὴν δουλείαν. 8:0 ἰπ 1,διίη, “ Ῥεσείπιαπι σεγτοϊμεπι σετυΐμηπ." Οὐτ- 

Ρᾶγο ἷ., δ, δ. Οἷε., Μωτν., 6.39. Ῥίαωμι, ΜΈ. ΟἹἱ., ἃ.,.1,117.--σοφίαν 

δὲ τὸ μέγιστον, κι τ. Δ. “ὍΟΘ6Β ποῖ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ἱπί οι ρ σα 66 ΔΡΡΘΩΏΥ 

ἴο γοῦ ἴο δῖ ουὖΐ ἴγοῖι τηδη υνϊβάομι, (Π|6 στοαίοϑί ροοά, δηὰ μ᾽ υαηρθ 

τσπι ἱπίο {Π 6 ὙΟΓΥῪ ορροβίίο (Θχίγοιη 6) 1" ---ῇ οὐ δοκεῖ σοι προςέχειν, 
κι τι Δ. ΤΟ ογάογ ἰβ5, ἢ οὐ (ἡ ἀκρασία) δοκεῖ σοι κωλύειν προςέχειν, 

κ. τ Δ. ὙΥΠῊῈ προςέχειν ΒΌΡΡΙΥ τὸν νοῦν, ἃπὰ σοϊηρδγο ἰν., 2, 24. 

Μαιιλία, ἡ 490.---ἀφέλκουσα ἐπὶ τὰ ἡδέα. “ΒΥ ἀγαννὶηρ ΠΟ ἢ ΔΙΨΩΥ 
ἴο Ρἰδάδυγο."".--καὶ πολλάκις αἰσθανομένους, κι τ. Δ. “Απὰ οἠοηιίπιο8 

μανίης δίγυοις υυίεν ρμοστατγθδιίοη {πο56 γῸ ἀοὸ Κπονν ποῦν ἰο ἀΐ5- 
τἰησυΐδι θαίννσοι ροοὰ δηὰ οΥ!] υπίηρβ,," ἄσ. Οὔβοσνο {δὶ αἰσθά- 

ψεσθαι δ ΠΟΤΟ, 85. ΒιΌΥΖ ΓΟΙΏΔΥΚΒ, {π6 (Όγοο οἵὗὨ ἀϊμάϊξαγε. (κα 
Χαν., νοἱ. ἱ., ν. 86, 4 3.) Α5 γοχαγό {π)6 ροσυ τ ἴοτοῦ οὗ ἐκπλήξασα, 

οοιηρᾶγα {86 τοιηατγκ οὐ ΚΟΝΠοΥ; “ ἐκπλήττειν οπιπέπο ἐπὶ αἰΐφωεπι 
φελεπιεν εν πποτεγε εἰ Ῥετγεείίετε, μί φμασί εχίτα “ε ταρίαίιτ.," 

4 7, 

σωφροσύνης δέ, ὦ Ἐῤθύδημε, κι τ. Δ. “Ἀπάὰ ἢ ποπι, Ἐπ γάο- 
τοῦδ, Ὑγοῦ δα νγὸ δᾶν {ϊ ἰσπιρόγαποο πδν ἰοδα (0 ἀο {πη ἢ 0 

ἱπίσπιροτγαίο τῆδὴ "Οἱ (πἰν σοπδίγυοσιίοη οὗἉ προρήκει, Μγ1ἢ τπ 6 ἀ8.- 
εἶνο οὐ τὸ ρογβοῦ δηά {πὸ μοι τἶνο οὐ απὸ εἰίπ, σοπυραᾶτο Αἰ λπεν, 
ᾧ δ09, 1, .7εἰ{..-ταὐτὰ γὰρ δήπου, κι τ. Δ. ὙΤῆνο ογύοτ οἵ οοποιγυσιίοη 
ἰῶ ἔργα γὰρ δήπου σωφροσύνης καὶ ἀκρασίας (ἰδ πκηθοσι) ἐστὲν αὐτὴ 
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τὰ ἐναντία ([ἴῃ6 ρῥγαάϊοαί6).---ἐστὶυ αὐτὰ τὰ ἐναντία. «“ΑΥΘ {Π6 ὙΘΙΥ͂ 

ΟΡΡοβίΐθ (ἴο ὁῃ6 ἃποίῃθυ)." Οοηβυὶ Καλπετ, ᾧ θ6θ, Οὖ5. «7εῖ, ΜΟΥ 

{Π6 ρῥτθβθηΐ ραββᾶρθ 15 οἰϊβα.---κωλυτικώτερον εἶναι. “415 ΤΏΟΙΘ ΟΔ].- 

ου]αίεα ἰο ᾿τηρ6468."---τοῦ δὲ αντὶ τῶν ὠφελούντων, κ. τ. Δ. “Απὰ ἀα 
γοὰ {πῖπηκ {πα ΤΠΘΙΘ 18 ΔΠΥ ΡΥΘΔΙΘΥ ΘΥ]] ΤῸ τᾶ {π8η {παῇ νγΒῖοἢ 

ΤΆ ΚΕ5 ΗΪπλ ΡΥΘίδυ {Π6 {Πϊησ5 {Πᾶὺ ᾿Π]υγ6 ἰο {Π056 {πᾶὸῷ ἃγΘ 56 Ὁ}, 

ἄχο.--καὶ τοῖς σωφρονοῦσι, κ. τ. Δ. ““Απά {Ππαᾶΐ σΟΙΊΡΕ]5 Πΐπι ἴο ἀο 1Π6 

{μϊηρ5 αἰ ΓΟ] ορροβίίθ ἴο {πο56 ὑνμΐοὴ ΤΠΘῪ ΠΟ Ργδοίϊοθ βοϑ]εοοη- 

{101 ἀο 1 ΟὈΒΘΙΥΘ {Π6 ὈΥΔΟΙΙΟΙΟΡῪ ΟΥ̓ ΘΟΠΟΙΒΘΠ655 Οὗ ΘΧΡΥ ββίοῃ ἵπ 

τοῖς σωφρονοῦσι. ΤΠ ῥ]αΐπ ἴοττα οὗ δβχργβββίοπ νου] θ6 τοῖς ἃ οἱ 

σωφρονοῦντες ποιοῦσιν. 

ὁ 8. 

οὔκουν τὴν ἐγκράτειαν, κ. τ. Δ. “15 10 ποῖ παΐᾳγα], {Π 6, ΤΥ ἴθτα- 

ΡΟΙΆΠΟΘ ἴο Ὀ6 ἃ 681158 πηΐο ΤΊΘη οὔ {Π6 [Πἰπησβ ορροβὶίθ ἴο ἴπο56 νυ 

Ἰπίθιηρθσδηοθ ργοάμοθβ ἢ ΟὈΙΏΡΑΤΟ {Π6 δχρίαπαίΐίοη οὗ Ἄ ΕΙΒΚΘ: 

« Νοπηε Ἰρίέιτ σογιδετιαπειιη 65,, σοπέϊπεηπίϊαηι εβίσεγε σοπίτατγία 115, χα 

τποοπίϊπεηπίϊα εβιοὶ 1. ---τῶν ἐναντίων τὸ αἴτιον ἄριστον εἶναι. “ὙΠδΐ 

1Πη6 σαιι56 οὔ {η656 ορροβίίθβ Ὀ6 1μ6 Ὀ6βί." 8 πᾶγνῷ Πθυθ Φουα 

ἩδΙπἀθ θυ ΡΒ Θιηθπἀαίοη. ὍΤἼΘ σοϊησηοῃ ἰθχί ἢ85 τὸ τῶν ἐναντίων 

τὸ αἴτιον. ἘΤΠΟΒΙΪ γραᾶβ νυ Οαβία!ϊο, τὸ τῶν ἐναντίων αἴτιον ---ο 

ἄριστον ἡ ἐγκράτεια. ΟΟΙΏΡΑΓΙΘ 1Ϊ., ὃ, 1. 

ὁ 9. 

ἐφ᾽ ἅπερ μόνα. “Τὸ ΜΒΙΘΝ ΟὨΪΥ,᾽ ἡ. 6.. ἴο ῬΡΙΘαΒΌγΟ5, δηα Ρ]ΘαΒΌΓΘ5 

ΟΠΪΥ.---ὐτή. Ἀρίδητίησ ἴο ἀκρασία, ὙγΟ ἢ 15. Ορροβϑᾶ ἴο ἐγκράτεια. 

--ἧδεσθαι ποιεῖ. ““Οα.565 Ὁ5 ἴο ᾶγ6 Ρ]ΘΑΒΌ͵ΟΒ. ᾿-πῶς, ἔφη " “Ὡς- 

περ, κι τ. Δ. “ον 5οῖ βαϊὰ Π6: ΨΥ, θθοδιβθ 1πίθηρ σα ΠΟ6,᾿" 

ἅἄζο. Οὔβοῦνθ ΠΟΥ {π6 ΡΘΟΌΪαΥ ΤΌΤΟΘ οὗ ὥςπερ.---δὸ ὧν μόνων ἔστιν. 

«Ἄγ. 685 ΟΥ̓ ΜΠ ΪΟἢ (ἀθρΥΙ γα 105} ΔΙΟΠΘ, 1 15 ῬΟΒβ 16." ΟὈΒοσνθ 

{π6 Θπηρὶουπιθηΐ οἵ {Π6 οΙηρμαΐϊο ἔστιν, ἴῃ 1Π6 56 η56 οὗἉ ἔξεστιν. --εἀνα- 

παύσασθαί τε καὶ κοιμηθῆναι. ““ΒοΙίἢ ἴο 66856 ἴτοτη [ΟἿ] ἀπ ἱπάα] στο 

ἴῃ 5166 ρ."--- καὶ περιμείναντας καὶ ἀνασχομένους. ““ Βοίῃ νναϊεῖπσ ἀπὰ 
Πποϊάϊησ ουἱ."--κωλύει τοῖς ἀναγκαιοτάτοις, κ- τ. 2. “ῬΥΘΥΘΪΒ. ΟἿΥ 

μανίηρ ΔΠΥ͂ ΘΠ] ΟΥ̓ ἢ ὙνΟΥ ἢ τη Ἰοηἰ Πρ ἰῃ Ρ]Θαβιγοβ ἐπαΐ το ΒΟΙἢ 

τηοβὺ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ πα πηοβὲ ΠδὈΪϊ(18],᾽ ὁ. ε., ΡΙΘΑΒΌΤΘΒ Ὑ ΒΟ. Δ΄ ΠΘΟΘ5- 

ΒΆΓΥ, ἃ5 θοϊηρ Παίαγαὶ, ἀπ ΘΟΠΒίΔΠΕΥ ΤΘΟΌΤΤΙ ΠΕ, ἃ5 {Π6 ἀρβῖγο οἵ 

[οοὰ, ἀτίηκ, 5166}, ὅζο.----ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. “Τῇ 1Π6 σα56 ΟΥ̓́ Πιηρ8 

{πα΄ πᾶν Ὀ66η βιαϊθα." 

ὁ 10. 

ἀλλὰ μὴν τοῦ μαθεῖν τι, κι τ. Δ. ““ΝΑΥ͂, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ͂, ἴΠ6 ἐθπηροταίθ, 
ΟΥ̓ σατγνῖηρ {ποιὰ οὐδ ἰηΐο ργαοίϊοθ, Θηον ((π6 ραγθαίθβὲ δἀνδηΐαρθο 
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«ὦ ρΡ᾽ ΘΑ 5ΌΓΟΒ ἔγοτὴ) (ἢ Ἰδαγπίηρ Βοιποι ΐησ," ἄς. ὙΥΙ ἀπολαύουσι 
ΒΌΡΡΙΥ, ἔγοτι νγμδξ ἱτητηθάϊαιοὶν ργθοθάθβ, ὠφελείας καὶ ἡδονὰς μεγίσ- 
τας. (Καλπετ, αὐ ἰος.)---πράττοντες αὐτά. ΤῊΘ Τοίδγοποθ ἰπ αὐτά ͵8 

ἴο μαθεῖν τι καλόν, κ. τ. λ.---κκαὶ ἐχθροὺς κρατήσειεν. ““Απὰ τηϊσθξ 

ΘΟΠΠΌΘΓ ἐΐβ Θποιηΐθβ.") Οὔβογνυθ ἰπαὶ κρατεῖν, “ἴο 06 ΒΌΡΘΤΙΟΥ ἴο,᾽" 

ΟΥ̓ ““1ἴο ρονόγη,᾽" "85 1η6 ροηϊεἶνο, ἵγότη 1ῃ6 τοἸδίϊνθ ποίΐοη οἵ κράτος, 

ΚΡΟΎΕΙ Ὁ θα: ὙΉΘη ἰδ ΠΙΘ 8 Π5 “10 σΟΠΠΌΘΥ,᾽" 1 [865 16 δοσυδβαίϊνο, 

ἕγοτα 6 Ροβίεἶνθ ποίίοη κράτος, “ Βιγοηρίῃ." (Καληπεγ, ὁ 5618, Οὐ 

1, .7εἰ.}--οὐδενὸς μετέχουσι. ““ἨδΥΘ ἃ 516 ἴῃ πὸ δἀναηίδρϑ.""- 
τῶν τοιούτων προζήκειν. ΟὈΙΏΡΆΓΙΘ ἡ 7.---κατεχομένῳ ἐπὶ τῷ σπουδάζ 

εἰν, κι τ. Δ. “Βεοίηρσ ὙΠῸ] ἱππασπσοὰ ΟΥ̓ 1η6 ογανίηρ ἀσϑβίγθο 10} 

ἱπιτηράϊαϊο μ]δαβυτοβ." [ΙΓΟΤΆΠΥ, “106 ποᾶγοβὲ Ρ]ΘαβΌγοβ," ἱ. ε. 
ποαγοϑὲ δἱ ἰδηὰ δηὰ δ ΒΙν αἰΐαϊ 8016. 

411. 

ἥττονι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν. ΟὈΙΊΡΆΓΘ ἱ., δ, 1.---τί γὰρ δια 

φέρει. ΤῊ γοτὺ διαφέρειν ἰΒ σοηβίτι σα νν] ἢ τίνει, τέ, Οὐ εἰς τί. ΤἸῃ 

ῬΙΌΒΟ ὙὙΓΙΓΟΥΒ, 1η6 Ῥαγ σΌ]Αγ ροΐπε ἴῃ Ὑν μον ὁπ6 1πΐπρ ΒΌΓρΑΒ568 
ΔΠΟΙΠΟΥ 8 ΣΘΏΘΤΑΙν ἴῃ 166 ᾿πβέγατησπίαὶ ἀδίΐνο, 85 ἱπ Πεγοὰ,, ἵ...1 
[π ροορίγυ, ἰξ βίδπβ 8150 ἰπ 16 δοουβαίϊνο. ΤΏῊΘ δοσυβδίίνο, πονν- 

ΘΥΟΓ, 5. αἰδὸ οιπρίογοὰ ὈΥ 1Π|6 ῬΌΓΟΙ Αἰἰΐο Ἰυτίτγβ, ΒΌοἢ ἃ8. ΡΙαΐο, 

Χεπορδοη, ᾿οτηοδίμοηοβ, ἄο.---μὴ σκοπεῖ. “ΤΟΘΒ ποῖ. αἷἰπὶ ἃϊ."".--- 
καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ, κι τ. Δ. “Απά ΌὈΥ δΒοραγαίίηρ {πϑτα οί} ὉῪ τνοτὰ 
δηὰ δοὶ ἰπίο οἰδβ58οβ,," ἄς, 

4.12. 

καὶ διαλέγεσθαι δυνατωτάτους. ““ Δηὰ τηοδὲ Δ0]6 τὸ ἀΐδουβ8 "---ἔφη 
δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι, κι τ. Δ. “ἘῸΥ 6 βαιά ἐπαΐ 1{π6 ἴατπι “0 ἀΐ8- 
σΌδΒδ' ν7΄δδ 8ὸ παπηοὰ ἵγοῖὰ πηδη᾽ 5 σοπιίης ᾿οροίμογ δηὰ ἀο! ογδι 

ἴα οοσπηοῦ, βοραγαιίης οὐὐοοία ἰηΐο οἷ85868.᾽".---ἀξρίστους τε, κ. τ. Ἅ. 

“ Μοὶ σχοο!σπιὶ ἂ5 Ὑν0}} ὅ8 τηοδὶ ἤὲ (ο σοπιτηδηδ, ἀπὰ τπηοβὲ 0 ]ο ἴῃ 
αγχυϊοηι." Τη6 νυογάβ καὶ διαλεκτικωτάτους ἅτο Ὀὑγαοκοίσά ὈΥ 
οι ἀπά Βογησιίηδπη, υυϊ ὀοίοπἀοά Ὀγ 1δηκὸ δηά ϑαιρρε. Οοι- 

μᾶτο τ σχρίπηδιίοη οἱ Καλμιηογ: “ Διαλέγεσθαι επί ἐμπε αἰΐετο ἀΐσρω 
ἑωνάο σπα ἃ νεαϊ“, τετὰ α [αἱ εἰν ἀΐπεέγηετγε."" 

ΟΗΛΤΈΚΝ ΥἹ. 

41, 

ὡς δὲ. “0 Ὁ ψνθδὲ τησπη5.".--τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων, Ὗ8διὲ 
Ψν (0 ποίυτο Οὐ ΘΟΎΟΤΥ τΐπα ἰπόΐν ἐἀυα}}ν.᾽" --αὐτούς τε σφάλλεσθαι, 

«τι ΤΩ ὑὐον νομ ἀτγοά ενουδοῖνον από οπυπδά οἰδδγα (ὁ 
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οα΄. Οὔβρῖγυο (.6 αἸἤδτθποα Ὀθίνγθοῃ [Π6 δοΐϊνα δηᾶ τη ἀ]6 νοιοὸβ 

--οαὐδέποτ᾽ ἔληγε. ΤῊΘ σοϊηϊηοη ἰοχί μὰ5 οὐδεπώποτ᾽ ἔληγε, ΜΥΒΪΟΘὮ 

μᾶβ Ὀθθη τϑίαϊπθα ΟΥ̓ Βουπϑιηδῃηῃ.---ἧ διωρίζετο. “Δ5 6 ἀδῆποά 

{Ππ6ῃη." Ταίθυα , “ἢ 1Πη6 ὙνᾺΥ ἴῃ τυ οἢ μ6 ἀρῆπρᾶ {Πθτη."--- πολὺ 

ἔργον ἂν εἴη. ““ὙΥου]ὰ θ6 ἃ ἰθάϊοιι5 ἰα5Κ." --ττὸν τρόπον τῆς ἐπισκέψ- 

εως. “ΤῈ πηρίμοα οὗἉ Πΐβ ᾿ἱπνθϑι ραίίοη." 

ἢ ΘῈΣ 

ὡδέ πως. ““ϑοπίθμον {Π115,᾽ ὁ. 6.,) ΠΘΑΥΙ͂Υ ἃ5 ΤὍΠΟγβ. ΤΠ 1,αἴπ 

το ζετε.----ποῖόν τι. ““Υ̓Βαΐ Κἰπᾶ οἴη ρσ,᾽ ἡ. 6., νυ μαΐ βουσί οὗ [δε]ϊπηρ. 

--ὁποῖός τις. ““ὙΥΠαΐ 5οτύ οὔ ρϑύβοη."---οὔκ - ἀλλά. (Οὐομηρατζο 1Ϊ., θ, 

"1.---ςς δεῖ τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν. “Ἰῃ νγῆαΐ ὙΥᾺΥ ΟΠ6 οὐρὶιΐ,᾽ ὅχζο.-τοοῦ 

γὰρ οὖν. ““ῬΟῸΘΙ1655 ποῖ." 

ὁ 4. 

τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς νόμιμα. “ΤΟ σοπάᾳποί {Παΐ 15 Ι6ρ! εἰπηαίθ ἑονγασγά 

ἴῃ8 σοᾶβ,᾽ ὦ. 6.. Θη]οἰηθα ὈΥ͂ {η6 Ιανγβ 8Π4 ὑβᾶσθβ οὗ {6 5Βιἰαΐο. --- 

υομίμως. ““1,ΘρἸἰτηδίθ ]Υ." ---ὀρθῶς ἂν ἡμῖν εὐσεθὴς ὡρισμένος εἴη. 

ἐς ὙΟΟ]α, 'π ΟἿ ΟΡΙΠΐοη, Ὀ6 ΘΟΥΓΘΟΙΥ ἀοῆποα ἴο Ὀ6 ἃ ΡῬίου5 τηδη.᾽ 

ΟὔΒοῦγϑ {παΐ ἡμῖν 15 ΠΟΥΘ, ἃ5. ΚΠ ΠΟΥ ΤΟΙΊΔΤΚ5, θαυ γ ]θηΐ ἴο “ ποβέσγο 

7ιάϊοεῖο." 

ὁ ὅ. 

ἀνθρώποις χρῆσθαι. «“Τὸ σοπάιπιοξ ΟΠ6᾽5 561 ἱουννατὰ τηθη." ---καθ᾽ 
ἃ δεῖ πως, κ- τ. Δ. “Ἰη δοσογἄδποθ νἹῈ νυ πο ἢ, πηθπ ΟὈρ᾿ΐ, ἴῃ ἃ σΕΥ- 

τα] Π ΤΏΔΠΠΟΙ͂, ἴο οΘοηιοί {ΠπΘΙηΒ Ιν 65 ἰουνασὰ οπ6 που." [Ι͂ἢ τοὴ- 

ἀοτίηρσ πως, γὙα αν δϑἀορίθα {Π8 δχρ απαίϊοη οἵ ΚΟΠΠΟΥ : “πὼς εἱ- 

ρΡἰϊσαηιι5 ῬεΥ ΟοΥΐο αιοάδηη τηο60, ἐάψιε αὐ νατίας υἱέα πμηιαπ σοπαϊ- 

ἐϊοηε5 τεζεγίηιι5." ἘΠν6 Ῥατὶβ Μ55. αν καθ᾽ ἃ δεῖ πρὸς ἀλλήλους, 

ΜΉΘ ΠΟ06 ΒοΟΥΙΠΘΙΔΠη νου] γοδᾶ προςαλλήλοις ἃ5 ὁΠ6 νγοτὰ, οὗ ννῃϊο 

ΘΟΠΠΘΙΩΘΥ, ἴῃ Πἷβ Αἀάοπάα εἰ σοτγίσεπάα ἴο Χοη., ἀὸ Κκὰ Εφ., ἵν, 8, Ρ. 

474, {Ππ1|ΠΚ5 ἢ6 Πα5 ἀϊβοονοτθᾶ ἰγᾶθθβ. ΟΥ̓ εδἶβθ Βουπϑιηδηι νου! 

ΥΟΙΟΥ πὼς ἴο ὃν ἂν τρόπον ἴῃ 1116 5 σοί Π οὗἉ γαξίονς πεβοῖο ιμπ.-το 

δίκαια οὗτοι ποιοῦσι. ΑΒ ΤΟραγαβ {Π6 Θιηρμαίϊο ϑρΙουτηθηΐ οὗ οὗτοι 

ΒΘΥΘ, σΟΠΒΕ]Ὸ ἰϊ., 1, 19. 

ὁ}. 

δίκαια δὲ οἶσθα, κ. τ. 3. “Απᾶ Ὧο νου Κπονν, βαϊὰ μ6, υυμδΐ κὶπᾶ 

οὗ δοῖβ 16 οα]Ἱδᾶ 78. 1". --οὕκουν οἵ γε τα δίκαια ποιοῦντες, κ. τ. Ἅ. 
νεῖβκο απᾶ ϑομποίου το]θοΐ {Π656 υνουβ, ἀοννη ἴο ἔφη, 85 ῬΥΘροβ- 

6 Ὅ5. ΤΏΉΏΘΥ οδη ποῖ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, Ὀ6 οἰ οα, ΤΟΥ ἔν ΓΘΆΒΟΠΒ : ἢγβέ, 

ἜθοδαΒΟ ΤΠΘΥῪ ΔΡΡΘΆΥ ἰπ 8}} {6 ΜΕ, δηδ ϑδυν αὐ  ΠΟΠΒ ; δηᾶ, 560 
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ομάϊγ, δδοδῦβο {ΠΟῪ σοπβίίξαξθ {π6 ταϊἀἀ]6 ἐθυπὶ οἵ ἃ 5υ]]ορίβιη. ΤῊΘ 
Τοαβοηίηρ οὗ Ξοσγαίοβ ἰβ 15: ΤΉΘΥ 0 δοῖ ᾿Ἰδυνί!!ν ἰονγαγὰ πηθπ 

ἀο 7υδὲ ἐμίηρ; {ΠΟῪ ὙΠῸ ἀο πδὲ τμΐηρσβ 8.6 α8ὲ ; {μουθίοσθ, ἴ8 6 

Ὑγηο δοὲ ᾿Δυ ΤΥ ᾿ονναγὰ τη6 πὶ ἅ.Θ 5. Αγαΐη, ΤΉΘΥ γγ0 Κπονν ἠυ8ὲ 

τηΐηρ8 πιυδβέὲ ποϑάβ ἀο 1υ8ὲ (πίη σβ ({|., 9,4); 1πΠ6 Ὺ ψγο ἀο ᾿υβὲ (μΐηρσ8 

ἅτ ἦπδέ ; {ποτγαίογο, ἸΟῪ γῆο Κποὺν σὲ τὨΐηρσβ ἅτ ᾽υ8βῖ. Ιῃ θοΐἢ 

σΆ565, Τλεῳ τοῖο ἀο 7μπὲ (λίπρ 5 ἀτε 7μδί, οοηβείτα! 65 1η6 τηϊᾷά]θ ἕθστη 
οἵἉ 186 5.) ορίδτη. (Καλπεν, αἀ ἰος.γ---οἴει τινὰς οἴεσθαι. ΟΟΙρδῖθ 

Π,., 6, 1δ.---οὶἰἶδας. “ΓῊΪΒ ΤΌΤΤΩ, νυ μοι 158 βυρροτγίοα ὮΥ 811 1:6 Μ55. 

ἀπά δϑυὶν οὐϊείοπβ, 15 Ἰοηΐο, πὰ ὁσΟΌΓΒ ἴῃ Ηομηου, Οἀ., ἱ., 337, οὔ 

νυ Βίοι σοηβὺ: Ν ἐς σελ, ἀηὰ αἰβὸ 1εὐγς, Ομαεί. Ἐρίε., Ῥ. 375.---ὀρθῶς 

ἄν ποτε, κι τ. Δ. ““ ουϊ]ὰ ννο, τη, δἱ Ἰθηχίι, 06 τίσιιξ ἰῃ οὔτ ἀθῆ- 

πίτίοη, ἢ γα ὑγοτο ἴὸ ἀδῆπο ἡ ἄς. ἨἩρτοβὲ {πίη κ (δὲ (η6 ἱπίοττο- 

ξαϊίοη 5 τοπάσγοὰ τότ εἰηρμδίὶς ὈΥ 1π6 δἀάϊείοη οὐ 186 μΡαγίῖοὶθ 

ποτέ; ὕυϊ ἰπ 1η6 ἀῦβοποο οὗ 8η ἱπίουτογχαίίνθ ργοποῦῃ, 885 τίς, ὅςτις 

{6 μαγίίοϊο ποτέ μ'!88Β ποῖ {{15 ἴὍτοθ. [Ἐ 18 υβοὰ ἴοτο, 85 Βουποιηδηῃ 

ΡΤΟΡΘΙ͂Υ Θχρ δἰπβ ἰΐ, ἴῃ 16 βρη ποαίίοη οἵ ἑαπάεηι αἰἐφμαπάο. ὙΥ οἰβκϑ 
ἀπὰ βομποίδογ υνουὰ ὄχρύηρο ἰξ. 

ὁ 7. 

σοφίαν δέ. Οοτηρᾶτγο ἰἰι., 9, 4.---ἀρ᾽ οὖν οἱ σοφοὶ ἐπιστήμῃ σοφοί εἰσι, 
“ΑΙ {86 νοῖδο, {6 η, υνῖίβο ὉνῪ Κποιυνοάρο 1" -πάλλο δέ τι σοφίαν οἴει 

εἶναι, κι τ. Δ. “Ὅο γοῦ επίηκ, ἐποτοίογο, {πᾶϊ υυϊβάοπι ἰβ δυσὶ 656 

(δὴ ἴδ αὲ Ὀ. υἱπῖὰθ οὐἉἨ νυμ ον τη δ ἅτ τῦΐβο τ ΤῊΘ τηδαπηίηρ οἵἉ {18 

Ρδββαρο [8 γί ριε!ν σίνθη ὈῪ 1 ποϊανίυβ.: “Ὁ Νεσι σέγο μία φιίανη 
αἰϊμά εετε καρίεπίΐαπι, φμαπι φπὸ ἀοπιΐπεα σαρίεπίες σιπὶ 7" ΒΟΙΠ6 Βὺρ- 
ΡΥ οἱ σοφοί, Ὀυϊ τίνε .... ἄλλῳ τις ἂν εἴη σοφός ᾿ναὰ ρτγοοοάρά, 
Ἠδσποο {πὸ οὔδηρο ἴγοιι δίπρΌϊΔΥ ἴο μἴυγα!. Οὐμαρᾶτγο ἱ., 3, 62.--- 
πολλοστὸν μέρος. “ΔΑ ΨΟΥΥ ΒΠῚΆ}] ρᾶτί." ἘῸΓ π6 βοηκίπιθπί Οχργθββ- 
φἂ, οοπιρᾶτο {ἰ{., 8,3, “εφῳ.--- πάντα σοφόν. “" ΝΥ 180 οἱ ΘΥΟΤῪ δυδ᾽θαί,"" 

ὁ. 8,9. 

οὕτω... πῶς. “10 αἰνή γᾶν... ἰη δὲ ννὴν 1".--καὶ μάλα. 
“ ΨΟΓΥ τηῦσσὶ 50."".-τὸ ὀὲ καλὸν μων; κι τ Δ. “Βυϊ οουά νὸ 

ἄροῦϊ οἵ τὸ ὈοπΌ Ὁ] τὲ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΘῪ ὙΓΆΥ, ΟΥ, δυρροδίηρ δυοὴ ἃ σαβο, 

ὅο γο 681} Ῥοποι ὦ} οἰ Υ ἃ Ὀοάν, οὐ υἱσηδί!, ΟΥ ΔὴΥ {πΐηρ οἶβὸ 
τ ϑδίκοσνοτ, τυ ον γοῦ Κηονν τὸ 6 ὈΘΔΌΚΓΩΙ ΓΤ 8}} ρυγροδβοβ ἴ". ὍΥὸ 
μανὸ δόγὸ ἃ ρᾶκβηρο {81 δλ5 οοσαδίοπος στοαὶ ἀϊπθγοποο οὔ ορίηίου 
παπποῦς σοπιπυσηίδίογα, πὰ πδν ρίνοη τγίβο (0 βονόγαὶ οπισηὐδιίουν οἵ 

ἴα ἰαχι. Ὅγὸ πᾶνο τοιαίποὰ τὸ σοτηπηοη τοδάϊηρ, ἀπά δόοριοά (δῷ 
σχρίαπδιίοη οὐ Ταορο. ΤΙΝ ἀἰπησον ἰ» οοσδοίοποά ὉγῪ {π6 ννογὴθ ὅ, 
εἰ ἔστιν, ὑνομάζεις. ἰαημρο σχρίαίπν 5 Το ονν: “Νίμεν Κονσεμα 

ῳ 
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»ιιϊολτιιπι αἰϊέεγ ἀεἤηῖγο (Ἰπ|6 1159 δ δηΐθοθάθῃβ ἀγαθόν, εἰ νἱάθ 1|]., 
8, δὶ ἀθτηοηδίγαϊαμη θϑί, καλόν, ἀγαθόν οἵ χρήσιμον Ἰάθικ. 6556), απ 

Ῥιιϊελιγιιηι τόσα, δὲ φιϊά μειολγιι δὲ (εἰ ἔστιν), τοὶ σογηιι5, υεὶ τυαϑ, υεῖ 

αἰτιὰ φιϊά, φιιοά αὐ φιναηιοιηφιε τεηι (πρὸς πάντα) ριιϊολτγιπι ἐδ 2 ἨΪΒ 

τοβϑροηάθί Εν ἀθτηιβ, μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε, τορϑίβ ἔχοιμε ἄλλως πως 

εἰπεῖν, ἐφιυιϊάφηι αἰϊέεγ ἀεβηῖγε πεηιιεο.".---καλὸν πρὸς ἄλλο τι. ““Βοδυ- 

{11} νυ ἢ το σαγὰ ἴο Δ ΠΥ [Ὠϊηρ 6156." --οὐδὲ πρὸς ἕν. ΟὈΙΏΡΆΓΘ 1ἱ., 6, 2. 

ὁ 10. 

τῶν καλῶν εἶναι. “ΤῸ Ὀ6 ὁΠ6 οὗ {Π6 {πϊησβ {πΠαΐὶ ἀγα θθαυ {8].᾿"] 

Μόοτῖθ ἋᾺΓΘΟΙΎν, “10 Ὀ6 πυιηθουθα διηοηρ ἰμ6 ὈΘδ].᾽" --κάλλιστον. 

“(Α ὙΘΙΥ ὈΘΔΌΪΓΩ] ὑΠϊηρ.᾽""--οὐ πρὸς τὰ ἐλάχιστα. ““ ἘῸΥ ποῖ {Π6 ᾿Θαϑὶ, 

ἱπηροτίδηΐ τηδίίογ5."" ---τὸ ἀγνοεῖν αὐτά. “ΤΊ Ὀδΐηρ Ἱσποτδηΐ οὔ Π ὶγ 

γ68] παίΐῃγθ." --τί ἐστιν. ““ΥΠαΐ ϑδο ἢ ὁΠ6 οὗ ἴῃθῖὴ τϑα]}ν 15.".--νὶ 

Δί. ΤΠῖβ ἢ πη5 {Π6 πορσαίίοη, οὐκ ἀνδρεῖοί εἰσι. ΟὈΟΙΏΡΑΤΙΘ 1]., 7, 

4; ἵν., 2, 8.--τί δὲ οἱ καὶ τὰ μὴ δεινὰ δεδοικότες; ““Υ̓μαΐ, {Π6η, οἵ 

1056 ὙὙὴ0 ΘΟΥ̓́ΘΠ ἴδ Υ 1Πϊηρσ5 ποῖ θυσὶθ]6 ἴῃ {Π6 Ὁ παΐατχο 1 --τἧττον. 

ΞΌΡΡΙΥ ἀνδρεῖοί εἰσιν. 

ὁ 11. 

αὐτοῖς καλῶς χρῆσθαι. ““ΤῸ Τηᾶηᾶρθ [ΘΙ Ὑγ6]]." --τοὺς οἵους χρῆ- 

σθαι. ““ΤΊΟΒ6 δοουβίομηθα ἴο τηᾶπᾶρσθ {Π656 {πἰησβ αν." ΜοΙθ 

ΠΟΥ], “1056 (0 816) 510 85 ἴο τηᾶπᾶρθ," ἄς. ΟΟΙΏΡΑΥΘ 

“Μαιέλῖα, ᾧ 419, α.---οὐ δήπου γε. ““ΤΟΟῸθΕ1655 ποῖ.᾽"---οὗ ἄρα εἰδότες 

ΟὐΟΙΆραΓΐΘ ἴΪ., 1, 19.---οἱ μὴ διημαρτηκότες, κι τ. Δ. “Ὅο 1Π6 0 0 [α]] 

ποῖ ἴῃ 1Π6 1 αἰζθπηρίβ πιᾶπᾶρσθ 500} {Πϊησ5 ἃ5 {Π656 Ὀδαὶγ 1 

ὁ 12. 

Βασιλείαν καὶ τυραννίδα. “«“ΜΟΠΆΤΟΙΝΥ ἃηᾶ ἔὐτάπην." --- ἀρχάς 

«ἐ ρθοίθβ οἵ σοιημηδπᾶ.᾽"--- τὴν μὲν γὰρ ἑκόντων, κι τ. Δ. “ἘῸΓ ἢ6 

σοηβί θυ ΤΠ ΥΟΠΥ ἴο 6 1Π6 σοτημηδηᾷ ΟΥ̓ΘΥ τη6η Ὀοΐῃ νυ ἢ ἘΠΘῚΓ 

{τ66 σοηβθηΐ, δηα δοοογαϊηρσ ἴο 1Π6 Ἰᾶνν5 οἵ {Π6 5ΘΥ͂ΘΥΑΙ ἴγθθ βίαϊθβ." 

ΤΉι5, ἴῃ 1η6 ορὶπίοη οὗ Θοοτγαΐθβ, Αἴ η5, ἈΠΑ͂ΘΥ {Π6 ΤᾺ] οὗ Αὐ᾽βιαο 8 

δηα ΤΗδπηϊβίοοϊθβ, νγὰ5 ἃ Κἰησάομι, βίη [ῃη656 βίδιθβιηθη ὙΜΈ͵Θ ἴη- 

γοβίθα νυν ῖτἢ [Ἃ]}] Δα ΠΟΥ, ἀπ γοῦ Πο]ἃ στὰ]6 Ὀγ ἐη6 σοηβϑηΐ οὗ {Π6 ῚΓ 

[6] ον -οἰτ26 Π5, ἀπα ἴῃ δοσογάαποθ υἱτἢ {Πῃ6 Ια. Οἱ 1Π6 οἴΠΟΥ 

μδηὰ, ἴῃ 1Π6 {ἰπ|6 οἵ ῬϑυΟΙ65 ΟΥἨ ΑἸοϊθα 65, ΑἸ Π5 ννὰ5 ὉΠ6ΘΥ ἃ ἰντ- 

ΔΠΠΥ͂.---κ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων, κι τ. Δ. ““ΤῺΘ τηδρίδίγαϊθ 5 

ΔΙῸ ἀρροϊηϊθα Πτοπὶ διηοηρσ ἴΠ056 ὙγῆῸ ΘΟΙΏΡΙΥ υΥ ἢ τῃ6 ᾿π] ποίη 5 

Οὔ Π6 Ἰαννβ.᾽" ΜόοΥθ 1 ΟΥΑΙ Υ, “γῆ Ροσίοστη 186 ἰπϊησδ Θη]οϊπϑᾶ Ὀγ 

ανν." Χοποόρῆοπ ΟΥ ϑοογαῖθβ δὰ ὥραγία ργΟθ ὈΪΥ ἴῃ Ὑἱθν, ΡΠ Θα 

βὶνίησ {π|85 ἀφ ἤπί οη.--τὅπου δ᾽ ἐκ τιμημάτων, πλουτοκρατίαν. ““Βυϊ 
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ΒοΥΟ (ΠΟΥ ἅτ δρροϊπίθ) δοοογάϊηρσ 10 Ῥγορθυίν, ἃ ῥ᾽ υἱοογαογ." 
ΞΟΠ ΤΟΠΟΘΥ 1015 “8 {ΠἸΟΟΓΘΟΥ,᾽ Ὀὰϊ {18 15. 1658 ἀδῆηϊϊθ. Βν τί- 
μημα ἴβ Ὦδτο τηδδᾶηΐϊ 106 ποιηΐηδ] να ]ὰ δὲ νυ ἢ Οἢ ἃ οἰ 26 π᾿ ΡΓΟρΟΓ 
νγ5 ταῖϊεὰ ΤῸγ [16 ρύγροβο οἵ ἰαχαδίϊίοη ; ἤθηοθ 16 ΒϑοοηδγΥ πιδδῃ- 

ἴηρ Οὗ ῬΓΟΡΟΓΥ ΘΘΠΘΓΔΙΝΥ.---ἐκ πάντων. “ΕΊΟΠῚ 8}} (Π 6 ρθορὶθ,᾽" ἑ. δ 
ἕτοτι ἴπ6 ὙγΒΟ]6 θοὺν οἵ εἰτΖ6Π8. 

413. 

περί του " Ἀδβροοίίηρ δὴν ἀπίῃ," ἱ. Ζ., ΔΠΥ βιαϊθιηθηΐ οὗ ἢἶβ. 

Οὔβετνο {πᾶΐ τοῦ 8 ΠΟΌΪΟΥ ΠΟΓΘ, 85 1Π6 1,διῖπ γα πϑ᾽δίουβ ὑπάἀθυβίοοα. 
ἴξ, “ αἰΐφεα ἵπ τε." ΚΟΛΠΕΥ, ΠΟΎΓΘΥΘΥ, ἱπο 65 10 τη κ ἴξ τηδβου ηθ 

(τοῦ τυμαὶ ΓΟἸ]ΟννΒ --οσαφές. “ Πεῆπηίιε."".---ἀποδείξεως. “Ῥτοοῖ"- 

ἦτοι σοφώτερον φάσκων, κ. τ. Δ. “ Αβδοτίίησ {πΠᾶἰ ΒΟΙῚ6 ΡΟΥΒΟΙ, νυ ΠΟ τα 

86 πισηπιοηδ, νγ.85 δἰ ΠΟῪ υν 56," ἄς, ἑ. ε., [ὩΔη ΒΟΙῚΘ ΟἾΠΘΥ ΡΟΥΒΟῦ 

ψΒοτ ϑοσγαίοβ δὰ τηδηϊτοποά ; 50 {πῶΐ, ἴο σοτηρίοῖο 1η6 βοηΐθησο, 

ΓΘ ΤΔΥῪ ΤῊΘΩΓΔΙΠΥ ΒΌΡΡΙΥ ΔΠΟΥ λέγοι {6 ννογὰβ ἢ ὃν ὁ Σωκράτης }έ- 

γοι.---ἰπὶ τὴν ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἄν, κι τ. Δ. “6 ψουϊά ΘΑΥΓΥ ὕδοκ 

186 ΒΟ βίδίοπηθηΐ ἰὸ ἤγδί ργίποίρ! 68." ὙΤΠῈ8Β, ἱΓ1Π6 φασδίίοη ἡνΌσο, 

Ὑν δον οὐὁἨ τυνο ΡΟΓΒΟΏΒ Ὁ. 85 116 ὈδΊτοΥ οἰτίζοη, μ6 τνουἹά, ἢγβὲ οἵ 8]}, 

ἱπαυίγο ψἢδὶ οὐρῶς το 06 16 σοπάυοσί οὔ ἃ ροοά οἰίζοη. 

4 14. 

φημὶ γὰρ οὖν. “1 ἀόο σογίδίη!ν ΒΔΥ 80.᾽" ---ἐπεσκεψάμεθα. ΤῊΘ 
δοτίδί δὰ δὴ ἱπβιδηίϊβποουβ ἴαΐυγο. Οὐοπιρᾶτο {{.,. 11, 1δ.---οὔκουν ἐν 

αὖν χρημνίτων, κι τ. Δ. “ ΑΟσΟΥΟΙΪΏΡΊΥ, 85 ΤᾺ 85 16 γομαϊαιίου οἵ τη 6 
ΡυδΠα δηιθπσοβ [8 σοποσγηθά, νν}}} πὸ ποῖ Ὀ6 βυρουγίου τὸ οὐἤοτβ γιὸ 
ΤΟΠδΥΒ ὑπ δία! τηογο ΔΠΊυδηι ἴ"---ὁ καθυπερτέραν τῶν ἀντιπάλων. 
“ Ὑὸ ταλκοβ ἰΐ τῆοτὸ νυἱοιουίουβ {μδπ ἀπαΐ οὐἉ [18 1068." Οὔβοτνο 
πότ {ἰνα γδΟ ΒΒ ΟΙΟΡΎ, ΟΥ, ἴο ΒΡΕΔΚ 51 τῆοτο τδομη σα! τπ|6 6πι- 
Ῥίογπισπε οὐ {6 ἐσπεραγαίίο ἐσπιρεπάϊατία, τῶν ἀντιπάλων Ὀσίηρ μΡυὶϊ 

ἴον τὸς τῶν ἀντιπάλων.---ὗς ἂν παρασκενάζῃ. “ΨΨΈΏΟ 5.}8}}} τιδῖκο."" 
καὶ ἐμτυιῶν. “ Απά ἱπαρίγοβ." -τ-οὔὕτω δὲ τῶν λόγων ἐπαναγομένων. 

“Αοσ 156 ἀγρυπηδηΐν δοίην Ὀγούρις ὕδοκ ἴῃ το ΐ γᾶν (τὺ ἤγϑί ῥγίη- 
αἵρι65)." ΒΟΡΡΙΥ ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν, ---καὶ τοῖς ἀντιλέγουσιν αὐτοῖε 
“ Ἐνδη τὸ {πῸ ρογβοῦδ {νοιβοῖνοα γῆ οὁρροϑοὰ Ηἰΐπι." 

ὁ 1δ. 

ὁπότε δὲ αὐτός τι, κι τι Δ. “Απά ψΠσπονοΥ πὸ δἰ επβοῖζ, ἰπ {δ 6 

σουτπα οὐ δὴ ἀγχυπισηΐ, υγεηΐ (γοῦν ὯΩΥ ἰορίο, ΝΘ σοπιδησοά ὉῪ 
κἰαιοιν δηία τοῦσί σπίν γα Πν δοκπον ούκοά,." Μοτὸ ΠΠΙ γΆΠγ, " μῸ 

δόχῆη ἰὸ ὑτοσσοῦ," ἄσ. Οὔπογνο {86 ἰάδα οἵἉ τοροιοη σχρτοιδοὰ 
᾿Ὺ τἴνο ορίαιίνο, απὰ σοιηρατο ἱ., 3, δ7.---τὴν ἀσφάλειαν λόγον. “ 1Ἴθο 
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δίδὈ]ΠΠΥ ΟΥ̓ ΓΘαβοηϊηρ.᾽" ὁ. 6.. {Π6 Βυ ΘΟ 5. Γη046 οἵ Γθαβοπίηρ.---ῦτε λέγοε 
“ΟΥ̓ ΒΘΠΘΥΘΥ Π6 ἀϊδοουγβοά." ΤΠ ορίαίνα ἀσαίη τηαγκίηρσ τορϑε πίοι. 

--ὁμολογοῦντας. “ΟΥ̓. 5816 οΟρ᾿ηΐοη νυν 1 Ἀἰ 561 {--τῷ ᾿ΟΟδυσσεὶ 

ἀναθεῖναι, κ- τ. Δ. ““ΑΒδίρσηθα ἴο {Π|᾿ γ5585 [ἴΠη6 σμαγδοίου οὗ ἃ δι οιϑ 

ΟΥ̓ΑΙΟΥ, Β'π06. Π6 νγὰ5 840]6 ἴο οοηδαοῖ 8. ΔΥσαπιθηΐβ (10 {Πη6 ἀθΒβίσθα 
6η4) ὈΥ͂ Τη6 88 Οὗἁ {Π056 1Ππ]ηρ5 {Πδὺ ἈΡΡΘΔΓ τἰσηῦ ἀπίο τηθη,᾽ 1. 6.» ἴο 

Βιᾶρθ ἢΪβ ἀἰβοοῦγβθβ 80 ἃ5 ἴο ρου δῇξβοίιδὶ, ὈγῪ δἀάμποϊηρ Ροϊηΐβ 

ν76}} δοκηον]θασοα ἀπιοησ 6 η. ΟΟΙΏΡΑΙΘ Ποηι., Οἀ., νὶϊὶ., 171, ἀπ 

Ἰ)ῖοη. Παϊ., Ατὲ. Κλεὶ., Χὶ., 8.--πϑκανὸν αὐτὸν ὄντα. Υα Μουϊὰ Θχρθοῖ 

ἴθ ὡς ἱκανῷ ὄντι, βίη66 τῷ ᾿Οδυσσεῖ ρΥΓΘΟρα685 ; ὕὰΐ δη ΔΌβο!ΐθ οᾶ86 

15 οἴΐδθη ρμαΐ, ἼΘΥΘ {Π6 Ραγίϊοὶρ]6 ἀστθοίησ ἴῃ οά8586 1 1Π6. Ποὺ 

δοίην ὈΘΙΌγΘ οὐρην παϊαγα!]ν ἰὼ ἤᾶν6 1ΤὉ]]ον οά. (Καληπεν, αα ἰο6.)--τ 

διὰ τῶν δοκούντων τοῖς ἀνθρώποις. ΤἼΘ 5Ά1η6, ἴῃ οἴἴδδοί, ἃ5 διὰ τῶ 

μάλιστα ὁμολογουμένων )ι5ί ργοοράϊηρ. - 

ΟΗΑΡΤΕῈΆΝ ὙΠ. 

δ᾽. 

ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο. ΟὈΒΘΥΥΘ [6 ΘΙηρΡΙοΟΥτηθηΐ σζ τη γοῆοχ- 

ἷνθ ρσόποιηῃ ὑν ἢ 1Π6 τ144]6 νοῖςθ ἴο δαα βίγθηρσί ἴο 1η6 πιθαηΐηρ. 

---αοαἀὐτάρκεις ἐν ταῖς προςηκούσαις πράξεσιν. “ΟΥ̓́ Θι!ϊΠοϊοηΐ ΔΌΠν ἴῃ 

{ΠΘΙΊΒΘΙν 65 [ῸΓ {Π6 δοίϊοῃβ {πα΄ ΡΙΟΡΟΙΙΥ ὈΘΙοησθα ἴο {Π|6}},᾽} ἡ. ε., ΤῸΥ 

ἀἰβομαυσίηρ [Π6 ἀυΐ165 οὗ {Ππθὶ. γθβρθοίνθ δι ααίΐοπβ. Νοΐ πϑραϊΐηρ, 

{πουϑίοσθ, ἰῃ 500 ἢ. ο4565, 1Π6 αβϑίβίδῃοο οὗ οὐ ῃουβ.---οΟὐὐτοὺς εἶναι ἐπε- 

μελεῖτο. “ΤὨΗΪΒ οοηβίγαποίίοη οὗ ἐπιμελεῖσθαι νυνὶ ἢ 1ῃ6 δοοιιβαίϊνο δηᾶ 

ἰηῆηἶν6 18 Οὐ ΓΑΤΘ ΟΟΟΌΤΥΘ ΠΟΘ. ΤῚΘΤΏΟΥΘ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΞΔ ΡΘ 5 ἴο ΠᾶΥΘ 
{18 νϑὺῦ ἴα Κ ἃ σϑηϊίνο οἵ {Π6 οὈ]θοῖ οἵ σᾶγθ Οὐ ΘΟΠΟΘΤΉ.--- πάντων 

μὲν γὰρ ὧν, κ- τ. Δ. “ΤῸ οἵ 811 τηθῃ ὙΒοΙη.᾽" ἄορ. 8 ᾶνϑ ἤθῖθ 

{6 τηδβοῦ]π6, ποῦ {Π6 πΘυΐου.---ἔμελεν αὐτῷ εἰδέναι. ΤῊΘ πηρθοτ- 

8018] μέλει 15 ΘΟῃΒΙΓΙΘα ὈΒΌΔΙΠ]Υ Ὑν 1 ἃ ἀαἰῖνθ οἵ {π6 Βα ]θοῖ, ἃπὰ ἃ 

σϑηϊεῖνο οὔ 1Π6 οὈ]θοῖ οἵ οαγθ. [10 15 οοῃβίγαθα νυ ἀη ἱπῆηϊῖνθ ἴῃ 

'ΤΡαογά ά65, 1., δ, ἃ5. ἴῃ 1η6 Ργθβθηΐ ρᾶββδᾶρθ. “ΤΠβ σοηβίγαοιοη 8 

4180 Τοιηὰ ἴῃ 1ναὐίη : “Εγὶς πιεῖ οὐγα εαρίογατε ργουϊποῖα υοἰμηπίαίεηι." 

(Ριῶι., Τρῖβι., υἱϊ., 10.)--οῦτι μὲν αὐτὸς εἰδείη. “ΤΙ ορίαἰϊνθ ΠΘΥΘ ΘΧ 

ῬΙΘΒΒ65 δὴ ἱπάθβηϊθ Πα Θ ΠΟΥ οἵ δοίΐοη. ΟὈΙΏΡΆΓΘ {ἰ1., 1, 1.---τἦ γει 
αὐτούς. “" δ υβδ4 ἴο Ὀτίηρ {Π 61}. 

ᾧ 2. 

ἐδίδασκε δέ, κι τ. Δ. “Ἐῶ υδοᾶ ἴο ἴδδο!, 4150, ἰο νν]αὶ ἄθρτθθ ἃ 

νΥ 6]1-οἀποαϊοα τᾶ 5ῃου ἃ Ὀ6 δοαιυαϊηίοα νυ] Θδο 1 Ὀγάποῖ οὗ βοίθη- 

«ἰῆο Κπον]θᾶρσο." ΑΒ τορᾶγαβ {Π6 ἴοτοο οἵ πράγματος ὮΘΙΘ, ΘΟΙΏΡΑΙΘ 
1π6 ἜΟχρ!απαίίοη οἵ Βοιιποίαου : “Νερ οὐτὶ εα ἀοοίτῖπα εἰ 5οϊερέϊα ρεπάςεης- 



᾽ 
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“..".---Οαὐτίκα. “1Ἐρτ ἰηδίδηςο.".---γῆν μέτρῳ ὀρθῶς, κι τ. Δ. “Ἐπεὶ 

ἴο τοσοῖνο, οὐ ἴο φίνθ, οὐ ἴο δρρογίίοπ ἰδηὰ, οὔ ἴ0 δξβϑίσῃ ᾿ἰΌΟΥ, σου- 

ΤΟΟΕΥ δοσοτγάϊηρ ἴ0 πιδαβυγοιηθηΐῖ." ΤῊΘ δχργοββίοη ἔργον ἀποδείξ- 
σθαι ᾿85 ταίετεπςο ἴο 1ῃ6 τηδτκίηρ ουὖἱϊ οἵ στουπὰ ἴοτ {Π|45σ6. Οομὰ 
Ῥᾶτο 5ίαγξ: “ Δεισιταπι ἀσοίρτιατε ορετῖς, φμαπίωπι ἐπ αρστὸ δὶς ἰαδο- 

Ἢ τοῦτο. ““ΤῊΪΒ πηυςἢ.""-τῇ μετρήσει. “ΤῸ 1Π6 ρτίποῖρ!68 

ΟΥ̓ τηδαβυτοπιδηϊ.᾽"--καὶ ὡς μετρεῖται, κι τ. Δ. “Απὰ Βυσοσοάσὰ ἴῃ 

υπάογβίδπαάϊης πονν ἰδ ἰβ πιθαβυγοὰ." ὙΠῸ νοτῦ ἀσιέναε ἰδ ΠΘΤΘ 6ΘΓἢ- 
Ρἰογθὰ {κὸ τθὸ Τιδείπ ἀϊπεεάετε, ἀπὰ 15 ἃ τηδίδρθοῦ Ὀογτγονγθὰ ἴγοπὶ 8 ἢ 

ἉΤΤΩΥ 'Β ἐσπεῖΐτιρ ΟἿ ΟΥ ἱεατίπρ ἴῃ6 Πε]ά υἹοϊογίουβ. 

ὁ 3. 

τὸ μέχρι τῶν δυςξυνέτων, κ΄ τ. Δ. ““ΤῊΘ Ἰοδτηΐηρ βΘΟΙΊΘΙΓΥ ὑρ 0 
ἀΐϊασταιυβ ἀἰδίσυϊε τὸ 6 υβοά."" --- αὐτῶν. “Τὴ βυοὴ (μη ρσ8 {π6πὶ- 
βοῖνεβ." ϑοογαίοβ μϑὲὰ θδϑη ἱπβίγυσιθά ἱπ σϑοιπείγυ ὈΥ̓ Τποοάογυϑ 

οἵ Ογτϑηθ, αἰγοδὰν πηθηϊοπδά δἱ ἱν., 3, 10.--- ταῦτα. “ὙΠδΐ Β0 0} πιΐ- 

πῆ βίυἀΐθ5 85 {Π|656.᾽".---κατατρίδειν. “ΤῸ ὙΥΘΆΓ ΔΥΔΥ.᾽ 

ὁ 4. 

ἀστρολογίας. ΟὐΟτηρᾶγο ἱν., 23, 10.---καὶ ταύτης μέντοι μέχρι, κ. τ. Δ- 
“ Απὰ γοί, (ἴο ὕ6 δοᾳυδίηϊοα) υυΣῖτἢ 115, ἰπάοοά, ΟὨΪΥ 580 [ὯΓ 88 ἴο ὃ 
δὐϊο ἴο κηονν τ εἴτηθ οὐ 1Π|6 πίρις, ἀπά {π6 ραγιϊσοϊαγ ἀἰν βίοη οὔ (0 
τοσπίδ ἀπά γδᾶτ." Ἐτ τ 6 πιοδηΐηρ οὗ ὥρα, σου}: ποί68 οἡ ἰν., 3, 

4.---πρὸς ταῦτ' ἔχειν τεκμηρίοις, κι τ. Δ. “ΜΈΝ τοίδγοποο ἴο {Π| 680, 

τὸ 06 δϑῖο ἴὸ τῦᾶκὸ υδὸ οἵ οοτίδίη ἤχοα ἱπάϊσαιίοηβ, ἀἰϊδιείηρο δ. η 6 

(ὉῪ πιδᾶπ5 οὔ {πι6ι}} {ν)6 ἀϊν βίοῃβ οὐ 16 ροτίοὐβ {πὶ ᾶνθ ὕθθη τηρῃ- 
εἰοηεά.".--παρά τε τῶν νυκτοθηρῶν. "" Βοίδι ἔγοτῃ {086 ψνηὸ πὶ ὉΥ 
εἰσι." Ῥτοῖῦ Ορρίδη (αϊίεμε., ἱν., 640) νγ8 Ἰθᾶγῃ {πὶ ἤβθθτιηθῃ 

οἴδη ρυγβυδά τον γοσαιίοη ὈῪ πἰριῖ. ἨἩσπείης, 8180, νυ ργδοισοὰ 

Ὺ εἰμί δὉ Ὑν6}} 85 ὉῪῚ ἄγ. Οοιηρᾶτο ἤοτγαί., Οἀ., ἱ.. 1, 35; Οἷες 

Τιωωε., ἰἰ., 11,40. Βοππηποίδοτ, υυἱουϊ ΔΠΥ ποοοβδίίυ, τοδὰβ νυκτότη- 
ρῶν, “ ὙΒΙΟΠΟΥΝ Ὁγ πίρμι,," τοίογγίης το ΕΠ ΒοΝ 8, Αγαπι., 4, σεῷφ. 

46. 
τὸ δὲ μέχρι τούτου, κ. τ. ἃ. “Βυϊ δ» 10 σαγηίπη ΔΒΙΓΟΠΟΙΠῚΥ 80 

πυϊποίο!ν ἂν τὸ Κποὺν οι 156 θοάίου {π8. ἅτ ποῖ ἰπ {πῸ βδπι6 ρμο- 

ΤρθνογΥ νι το πρθστο," ἄοσ. 1 τογαι!ν, κ'θυϊ 5. 10 Ἰδαγηΐπᾳ 85- 
ἘΓΟΠΟΙΌΥ ὃ (ϑγ δ {δΐ5, 5 (Γι, (Παηη6}}}, ἃ5 (6 Κηουνίηρ," ἄο. ἍΜ} 

τοκατγά ἴὸ ἴνο ἀχργοβδίοη τὰ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ περιφορᾷ ὄντα, οοτηρῶτο {6 
σχρίπηδιίοη οὐἨ Ἐάνναγόν : “ ὁ μα ποὴ εοπεμπί ἐοάεπιημε εαἰΐ πιοίμ 
εἰγεωπιαεία »τγορτίο εἰδί πιοίω {εγωπίατ." --ἀσταθμήτους ἀστέρας. “ΤΉΟ 

αδιοιι!οὐ κἰατα." ΤῊ σοπιοία τὸ τησλης. Πίοροπου Αροϊοηίαϊου 

δὰ [δά [: ἀοννῃ, ἀστέρας εἶναι τοὺς κομήτας, πβοσοτάϊηρ τὸ ῬΙοίᾶτοΝ, 
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ἄς ΡΙαο. Ῥλιὶ., τιϊ., 3, ἀπ βοῖηὴθ οὔ Π6 Ῥυίμασουθδηβ μαᾶ δὴ τάθα οἵ 

16 γ ρουϊοᾶϊο γϑίασῃ ; διά τινος ὡρισμένου χρόνου περιοδικῶς ἀνατέλε 

λειν. (Ρίμω., 1. .. Οὐοτηρατο ὕχζετί, Οεορστ. Οτ. εἰ Κοπι., νο]. ἱ.,) ρέ. 

2, Ρ. 94.)---τὰς περιόδους. “ΤΠ ρΡϑυοαβ οὗ (Π6ῚΓ οτοὶίβ,᾽" ὁ. 6.. [ῃ 6 

Ρδυϊοα οὗ {ἰπ|6 Θοσαρ θα ἴῃ τηακίηρ {Π6ῚΓ οἰγου 5, ποῖ [6 Τῆ616 ΟΥ̓ ἐ85 

ΟΥ Ρᾶῖἢ5 {ῃ6ΠΊ56]ν 65.---ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν. “δ υβρθᾶ ΞΙΤΟΠΡῚΥ ἴο 

ἀιββαδαθ (ΠΌΤ 81} {Π656).᾿ --οὐδὲ τούτων γε ἀνήκοος ἦν. “Ηθ νγὰβ 

ποῖ υηδοσαδίπίθα ονθὴ ἡ] [Π656, ᾿ἰπἀθ66 4." ΑτΟΠΘΙΔα5, ἃ ΤΌΠΟ ΘΥ 

Οὗ Αῃαχαροσαβ, μα Ὀθθὴ {Π6 ἰπβίγιοίου οὐ Βοοσαίθβ ἴῃ ΔΒΙΓΟΠΟΙΩΥ͂. 
ΟοΙΡαΓα Οἴσοτο, “εαά., 1., 15 

ὁ 6. 

τῶν οὐρανίων. ΟΟΙΏΡΆΓΘ 1., 1, 11.--οφροντιστήν. “Α Β00116 5Ξρθο- 

Ὁ]αΐοτ." -- χαρίζεσθαι ἄν. ““ὙΥ οὐ]Ἱὰ ρσταίγ." -- κινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη, 

κι τι Δ. “ΗΦ αϊά, Ἰπούθουϑυ, [Παῦὺ 1Π6. Οη6 ὑγη0 ΒΟΙᾺ ΤΙ ΠΙΖο ἃ Π 656 

{Ὠϊησ5 ΟΌ]ὰ ΤᾺ ἃ Τἰβκ θύθη οἵ Ὀθοοιηϊηρ τηδά." --ο᾽ Αναξαγόρας. 

Απαχᾶροῦδβ, ἃ παΐϊνο οἵ ΟἸαζοιηθηξ ἰῃ Ιοπΐα, νγὰβ θοσπ ἀθουΐ Β.Ο. 

499. Ηδ νν»β ὁῃ6 οὗ {Π6 ᾿οϑαάίηρ ΡἢΠΟΒΟΡΉΘΥΒ οὗ 1η6 Ιοηΐο ΒΟΠΟΟΪ, 

Πα {ῃ6 ργθοθρίου οὐ Ῥϑυῖο!θβ ἀπ Ἐπὶ ρᾶθβ. Ηἱΐβ ρθοῦ τ ἀοοίτη 65 

δχροβϑά ἢἰΐπὶ ἴο ἴη6 σῃδυρα οὗ ἱπηρίδίν, απ Ὀθίησ βθηΐθποθᾶ ἴο ΡΆῪ 

ἃ ἢπα δηὰ αυἱϊξ Αἰ 6 η5, ἢ6 τουϊγθα ἴο ΤΙ ρβα 5, ὑγῆθτΘ μ6 αἰρὰ ἴῃ 

[Π6 βευθῃΐυ- ΒΘ ΟΠ ὙΘΔΓ οὗ ἢΪβ ἄσθ. ΤῊΘ ἰθπὶ παρεφρόνησεν, ὮΘΤΘ 

ΔΡΡΙΠΘα ἴο Ὠΐπη, ΥΘΙΟΥΒ ΤΉΘΥΘΙΥ ἴο 1Π6 ν᾽βίοΠΥΥ πδίαγθ ΟὗὨ ΓΠΔΠΥ͂ οὗ ὨΪ5 

ΒΡΘΟΏΪ]Α ΙΟΠ5, πη ποῖ ἴθ ΔΠΥ͂ οί] 1055 Οἵ ΥΓΘΆ50}.--- μέγιστον φρο- 

νήσας, κι τ. Δ. “ὙΠῸ ρῥγἱάθα Πἰ ΓΘ ΙΓ νΘΥΥ σΎΘδΙ]Υ οἡ Πἰβ ΘΧΡΙ αἰ πί πρ' 

[ῃ6 ΡΙδῃβ οὗ 1ῃ6 σοίβ,᾽" ἡ. 6., ὁ5. πη] ἀϊη σ᾽ Ὀγ 1Π6 ρον Υβ Οὐ ΤΘᾶβῸη 

{Π6 βθοῦϑί δα} 865 {ῃδὺ οΔ]16 ἃ ἰηΐο Ὀθίησ, ἃ5 Ὑ76}} ἃ5 1Π6 Ἰᾶνὺβ ῃαΐ 

ΒΟΥΘΓΠ {16 ὈΠΊΨΘΙΒΘ. 

ὁ 7. 

ἐκεῖνος γάρ. ΑἸαΧδροΥαβ 18 Πηθδηΐ.---τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ 

ἥλιον. ΑΠαΧδᾶρΟΥΙδΒ τηδϊηίαϊ πο {Πᾶΐ {Π6 5 νγὰ5 ἃ γϑᾶ- Ποῖ πη855 οὗ 
τηθΐδ], ἸΑΥΡΟΥ {πη {Π6 ῬΘΙΟΡοηπθββ. (ίοσ. 1ιαετῖ., ἴϊ.,) 8.)---καὶ 

ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου, κι τ. Δ. “Απά {Πδΐ τηθη, ΏΘη 5Π0Π6 Ὡροη ὈΥ͂ 1Π6 

Β.η, Πᾶν 6 {Ππ6ῚΓ ΘΟΙΠΡΙΟΧΙΟἢ5 οὗ ἃ ἀἌΥΚΟΥ Πα6.".---ϑὁερμαινόμενα. “1 

Ὠθαϊρά.".---λέθον διάπυρον. Ῥϊοσοηθ5 1 δουίϊαβ βᾶνβ {παὲ Απαχᾶρο- 

ΓᾺΒ τηδὰδ 1ῃ6 βὰπ ἴο θ6 μύδρον διάπυρον, θὰΐ Θοοταῖθβ ἤΘΥΘ ΘΠΟΌΒ6Β, 

Ὠοΐ ΥΘΥΥ ΓΑΙ ΤΥ, ἴῸὸ ἀπά θυβίαπα {Π|6 υνουτὰβ ἰπ αυθβιίοη ἃ5 τηθαηΐηρ ἃ 

«ἐγρά-Ποΐ 5έοηε."" ---ὄψντέχει “Ἰ,α5ι5.᾽" 

ὁ 8. 

λογισμούς. “«Λοσουηΐ5,᾽ ἡ. δι, ὈΥ Ὑν ΐοῖ νν 6 δ᾽ οσυ]αΐο ἱποοπηΘ ἃπὰ 

ΘΧΡΘ τάἀϊΐαγο. Εγποβίὶ πὰ ὙΥ̓ οῖβο ὑπἀογβίαδη ἃ {ῃ6. ἰθῖτα ἴο τθϑῃ 
- 

δὼ. “Δ ἀν 
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δΒοτο Ἀνγίεπιεείς, δυϊ (8 νγογὰ ἱπηρ}}68 ἃ τη οἢ νἀ Υ σαῆρσο οὐ Κπον]- 
εὖγε. ΤΩ ἀϊπεγεποο ὑείννθθη λογιστική ἀηιὰ ἀριθμητική ἰΒ βιαϊοι Ὁγ 
Ῥιίδῖο, Θοτρ., Ρ. 451, ς.---καὶ τούτων δέ. “ Απὰ ἴῃ (Π6 ο456 οἴ {Π|686, 

αἰβο."--τὴν μάταιον πραγματείαν. “116 ἱπνοδεϊραιίοη5,᾽" ἑ. ε.» τηΐ-. 
πυίΐο δηὰ ὀχοθββίνθ στο. --- μέχρι δὲ τοῦ ὠφελίμου, κ. τ. Δ. “ Βαϊ ΒΘ 

Οἱ! 56} θοιἢ βιυάϊοά δπὰ ἱπυθϑιϊσαίο ἃ ]οηρ ὙΠἢ Ἦ15 ΤΟ] ΓΟ 5. 81] 

εἰΐπρϑ (οοπηδοῖρα υυῖεἶι {Π.}686} 85 (ΔΓ 85 Ὑ}δῖ νγὰ8 ργϑοίοδ!!} ν Ὀ5ΘΙῺ] " 

49. 

ὅσα ἐνδέχοιτο. “Α.5 ΤΩΔΗΥ͂ ἰδ 5 885 ἰΐ νγὰ8 Ροββίθ]6.᾽" (ΟΟΠΊΡΔΓΘ ἱ., 

ῷ, 23.---καὶ ἑαυτῷ ἕκαστον τροςέχοντα, κ. τ. Δ. ““ Απὰ ὉῪ 6δοῖϊ αἰἰοηά- 

ἰπρ ἴο μἰπηβο Γ ̓πγουσθμοὺϊ δ 15 ὑνμο]6 1 6, 85 ἴο τυ μὲ (οοά, ὅἄχο., τηϊρις 

Ῥτονθ ὑθηθβοίδὶ ἀπίο λνῖπ|.""---πόμα. Ῥοτβοη («ὦ Ειωτίρ., Ηες.» 892) 
αιϑβοτίβ (δι 1Π6 (ΟΤπ πόμα ν»ὰβ ὈηΚπονγη 10 1π6 Αἰεΐσβ, θθοδυβθ ᾿π 6.6 

ὯΓΘ ΤΏΒΩΥ͂ ρᾶΒ58 σο5 ἱπ υἱοὶ ἐΠ6 ΤηδΊΓΘ ΓΘαΌΪΓΟΒ πῶμα, ποηθ ὙΠΘΙΘ 

ἴξ τοφυΐγοβ πόμα. Βυϊ πόμα, ποινν τ μδιαηάϊηςς (Πϊ8. οτἰ εἶσ] ἀϊοίαπι, 
ΒΡΡΕΩΓΒ ἴ0 πᾶν ὕδεη υδοὰ ἴῃ Ργοβθ. Οοιηραγο ζωδεοῖ, αὦ Ῥάγψη., 
Ρ. 4566, ἀηὰ Καλπεγ πὰ Μογπεπιάπσι, οὐ. 106 ργοβδθπὲ ρβαᾷββδβο.---τοῦ 

γὰρ οὕτω προτέχοντος, κι τ. Δ. “ἜΡΓ ἢΘ 8εἰά {παὲ ἱ{ ἃ ρογβοῃ {ἢ5 

αἰἰοηάοά ἴο δἰ πιβ οὶ, ἰξ νγὰ5 ἃ ἀἰΠίσ! τηδίίοῦ το ἤπὰ ἃ ρῃγβίοίδη,᾽" 
ἄς. Οὔβοτνθ βογθ 126 διῃηριουτηθηὶ οἵ τοῦ οὕτω προςέχοντος, 85 
δαυίϊναϊδηὶ 10 εἴ τις οὕτω προτέχοι: 

4 10. 

εἰ δέ τις μᾶλλον, κι τ. Δ. “ΤΟ ΠΟΨΘΥΘΙ, ΔΩΥ τηΐρις νυνδὴ ἰο οὐϊαίη 

εατοδίον Ὀσηοῆϊβ θη (Πο56 ἀσροπόϊηρ ὕροη ἰνυτηδη νυ βάοιῃ.".--πεοὶ 

τῶν πραγμάτων. “" Οὐποογηίης {6 δά ίγβ οὔ εἰν ΐ8 116." Οὔβογνο (80 
ἴγοο οὔ 1:6 ἀιιίο]0.---όρημον. “ Πονοίά.᾽ 

ΟΗΛΑΡΤΕΈΝ ΥἹΙ. 

41. 

ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ, κ. τ. 2. “ Βοοδυδο, αἰ δουρὴ ἣ 6 δοβοτίοά, ἄχο., 
ἀοϑῖν πονοποίοδα γῶν δὐγυάροά ἀραίησι ἐπι Ὁ δα ἠυμάψοα,"-- 
ψευδόμενον. ΟἹ ("Ὸ δυρροκπί(ίοη {0 δὲ {Γ 6. δά ΤΟΙ δά δη ἰπίογ- 

58] τποηίτοτ, {παι τηοηί τοῦ ἡγοῦ Βᾶνο φινοη δἰπὶ εἰπηὶ Υ νγαγηίηρ οὔ 
δὲν ἀδπροτ, δὸ {μδι μο της θᾶνὸ οδοῦροά ἰἰ,--τῦτι οὕτως ἤδη τότε͵ 

«. τι Δ. “Τδὲ πὸ νγῶϑ δἰγοδόν, δ᾽ {ναι εἰπηο, δὸ ἕγ δόναδοσοά ἰῃ 

γδῦγα." [Γι ἰἰσγαῖν, “ ἴῃ δα ἀρο."" βοογαῖον νᾶ δουδηΐν γδᾶγα οἷά 

δι {νὸ ροτίοὐ οἵ μὲν σαι, (δ ίορ. 1ἀετί., ᾿ἰ., 44.).---οὐὖκ ἂν πολλῷ ὕσ: 

τερον, κ. τ. Δ. “δ νου ά ανο οσὐθοὰ δὲν σχίοίσῃοο ποὶ ἰοος δῆοτ," 
ΤΡο πορδιίνο σέκ ὁθοδ ποὶ δοϊοης ἰοτο ἰ0 10 σπείγο ῥγοροδι εἰσ, θὰι 
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ἰο παλλῷ ὕστερον.---τὸ ἀχθεινότατον τοῦ βίουι ““ΤῊΘ τηοϑὲ θυτᾶθη- 

ΒΟΙΏ6 Ροτϊοα οἵ 118." -- τὴν διάνοιαν μειοῦνται. ““ ΒΘΟΟΙΠΊΒ ΘηΐδΘΌ]6α 

ἴῃ ᾿πίθ]]θοῖ." ΤὐΓθυΠ , κ᾿ ΘΘΟΟΙΊΘ ὙΤΟΙΒΘ ΟΥ̓́ΥΘΑΚΘΥ.""-τήν τε δίκην 

εἰπών. “ΒΥ πανίησ ὈΟΐῊ ρ]θααθα ἢΪ5 Θδι156.᾽ 

ὁ 2. 

τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων. “Οἱ τηδη {παΐ ἃγ6 Πα] ἴῃ τηθτη- 
ΟΥΥ."---μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι. ΤἸῃ γο]αίϊοη ἴο {118 

Βυθ]θοΐ, αηα {Π6 1)6114Πη [δβίϊναὶ, οοηβα! Ἡρ σεν δ᾽ 1106 οΓ ϑοοταίεϑ, 

Ῥᾶρθ 437 οὔ [Π15 γοϊΠη6. --διὰ τὸ Δήλια μὲν εἶναι. ““Βεραιιδε ἔδιε Τ)εἰΐαπ 

εϑιϊυαϊ ἑοοῖ ρΙαςε.") ὙΝΊ Δήλεα ΞΌΡΡΙΥ ἑερά.----τὸν δὲ νόμον. ΞΒΌΡΡΙΥ 

διὰ τό ἴτοτη 1Π6 ργθοθαϊηρσ οἸαυ56, 50 1Πδὐ 1Π6 ΓᾺ]] ἔΌγπ οὗ δβχρυβββίοῃ 
Ὑ11 06 διά τε τὸ τὸν νόμον ἐᾶν.--- ϑεωρία. ““ΤΠΗΘ ΒδοτΘα ΘΙΏΒθΑΒ5Υ.᾽" 

ΤῊΘ ΡΟΥΒΟΠΒ ΘΙΠΡΙΟΥ δα ἴῃ {Π6 ἀδραζαίίοη ἴο Τ)61]05 συ 618 οδ]]θᾶ ϑεωροΐ, 

ἀηᾷ {ΠΕ Ὶ᾿ οοΘ, ἄο., ϑεωρία. ΤῊ 5810 ἴῃ νΒΙοἢ ΤΠ6ΥῪ τνοπέ πᾶ τὸ- 

ἰυγπ6α νγὰβ ἰθυτηθα ϑεωρίς.---τὸν ἔμπροσθεν. ΞΘΌΡΡΙΥ χρόνον. "ΓῊΪΒ 

15 1ἴΠ6 τοδάϊηρ οἵ Ὑ  εῖβκ δπα ΞΟΠ ποίου, δἀορίθα Ὀγ ΚΉΠΟΥ ἂηῦ 

Οἴμθυβ. [115 ἴγοη ἃ οοσγθοίίοη οἵ Βγτοάεβῃβ. ΤῊΘ σοϊητηοη ἰθχΐ μᾶξ 

καὶ τῶν.---ἐπὶ τῷ εὐθύμως τε, κι τ. 5. “ἘῸΥ [Π6 ΘΠΘΟΥ]Π6 55 ἀπᾶ 

{γα ῃ 1 γ οὗὨ Π15 11{6.᾽ 

ᾧ ὃ. 

καὶ πῶς ἄν τις, κι τ. Δ. ΜδηΥ ΟΥΓ65 {Πῖηκ {παΐ ΠΌστὰ 1Πη6 {πϊτὰ 

ἰο 16 ΘἸθυθηΐίῃ βϑοίϊοη μᾶ5 Ὀθθη ᾿πβοτίθα ὈΥ͂ ΒΟΙῚΘ {γα ΒΟΥΌΘΥ, ἴῃ 8 

Ραϊοῃθα ὉΡ ΑΥ, ἴτοσὰ 1ῃ6 ΔΑΡΟΙΪΟΡῪ οΥ εοίδποθ. Ὑ εῖβκθ, ΒΟΥ ΥΘΥ, 

Τοραταβ {Π6 ὙγΟ]6 ἃ5 σβ πυΪη6, ἀπ 15 οὗ ορί πίοῃ {πα΄ ΧΟ ΠΟΡΠΟη 6Π|- 

ῬΙΟΥ͂Β ἃ δογίε5 ἴο ῬΥΟΥ͂Θ {πα΄ 1Πη6 ἀθαίῃ οἵ ϑοογζαΐθβ νγὰβ ϑεοφιλής. ἴῃ 
Ὧ15 νἱθνν, {Π6 ῬΥΘΠΊΪΒ65 876, 1. ΤῊΘ ἀθαίῃ οἵ ϑοοσαΐθβ νγὰβ β]ΟυΟὰ5: 

2. ἨΪβ ἀθαίῃ νγὰβ 8150 ΠΔΡΡΥ : 8. Ηἰβ ἀθαίῃ νγὰβ ϑεοφιλής, Βῖποθ 1ῃ6 

δοαβ βεῖνθ ἃ ΠΆΡΡΥ ἀθαίῃ ΟΠ]Υ ἴο {Π|056 ὑνΠοτη {Π6ΥῪ Ἰον6.---εὐδαιμονέ- 

στερος. “ΤὮὭΩΒ Οδϑβίδ]!ο, τόση ἃ οουγθοίίοη Ὁ Βτοάςουβ, ἰῃ ΡΪδοθ οὗ 

εὐδαιμονέστατος, ΥΪΟΝ 15 Του Πα ἴῃ ἴουγ ΜΞ Κ., ἀπ ἴῃ 1Π6 ΘΑΙΪῪ δαϊ- 

ἰἰοη5. ΒΟοΥΠΘΙηΔ ΠῚ ΡΥΘίθυβ {Π6 βιρου]αίίνο, τουτί ηρ ἰο ἩΘΥΙΉΔΠΗ, 

αα Ἐπιτίρ., Μεά., θ1.---ϑεοφιλέστερος. ““ΜΟΥΘ Δοσθρίδθ]θ ἰο ἤθανθῃ ἢ 

ὁ 4. 

Ἑρμογένους. ΟὈΟΙΏΡΆΓΘ ἰΪ., 10, 38. ΧοπΠορῃοη νγὰβ ποΐ αὐ Αἴπθπ5 

θη ϑοογαίθβ νγὰ8 οοπαθιηποᾶ ἀπά ρμυΐ ἴο ἀθαΐῃ. Ηδ μαᾶ ροπθ ἴῃ 

1Π6 ῬΥΘΥΪΟῺῈΒ ΥΘΆΥ ἰηΐο Αβῖᾶ, ἰο Ἰοὶπ {ῃ6 διταΥ οἵ Ουὐταβ. ΟΟΙΠΡΆΥΘ 

Αροὶϊ., ο. ἢ, δεηᾳ.---ἤδη Μελήτου γεγραμμένου αὐτὸν τὴν γραφήν. ““ὙΠδῖ, 

σΒδη Με]θίυβ μδὰ ΠΟ ὈΤΟΌΡἪΐ ἢ 8. ἀοουιδβαίίοπ ἀσαϊπβὲ δἰπι." ΟἿ- 
Β6ΥΥ͂Θ ἱπᾶΐ γράφεσθαι γραφήν, “ ἴο ἱπηΡ 0}. ΟΥ̓ ἈΘΟΌΒ6,᾽ 15 [ὉΠΟνν θα Ὁ 
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8η δοσυδαίϊνο οἵ [6 ρούβοῆ δοοσυβοᾶ. Τὸ (Π6 δοσυβαίϊν οὔ 1Π6 βυϊξ, 
ἃ πεηίτῖνο οὐ τπ6 ἀἰδγθποθ ομαγροά ἴῃ {6 δοσυβδίίοη 18 Βοτηθιϊ πη68 
αὐάοὰ. (Καλπετν, ᾧ 683, 40, .7εἰ{.}--τῦ τι ἀπολογήσεται. ““ὙΥΩδὲ ἀθ 
δΏσΘ δ6 5}}8}} πιδκο.".--οὐ γὰρ δοκῶ σοι; “ (Υοῦ (ΔΚ βίγαηο! ν), ἴοι] 
(ΟἹ ποί ἄρρθᾶγ ἴο γοῦ ἴ" --ὅπως. [[56ἀ (ὉΓ πῶὸς.---ὖτε διαγεγένηται 
ἐοτγο 16 ἀΐγεοι πασγαιῖν ομδησοβ ἴο (Π6 ἱπάϊγοος. Οοιηρατο Κάλπετσ, 
4.890,..7ε1.---- πράττων δὲ τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, κι τ. Δ. ἘῸΓΤ 118 ορ 
ροβίείοη οἵ οἴδιβεβ, οδ δὰ εὐίασπιμς, οΘοηβυὶ: Καλπεν, ὁ 904, 3, 7εἶ. 

-- ἥνπερ. Αἰἰγαοιίοη.---,χαλλίστην μελέτην ἀπολογίας. ““ΤῊΘ 65! 

τοοῦθ οὔ ῥγδοϊίίοἰπρ [ὉΓ ἃ ἀδθίθηοο," ἡ. ε., 186 θ6βὲ ρσρδγαίίοη ΤῸΓ Οὴ6 

ὁ ὅδ. 

αὐτὸς δὲ.... εἰπεῖν. ΒΌΡΡΙΥ ἔφη.--τλόγῳ παραχθέντες. “ 1Φ5ἃ 
ΔΌΓΟΥ ὈΥ {πο ῖγ ἰδησυᾶρο,᾽" ἱ. ε., οὐδ ὃν ᾿Ξ. Ὑἶα μᾶνὸ σίνοη ΒΟΤῸ, 

στ ΚΟΉΠΟΙ δηὰ οἴμουβ, παραχθέντες, (6 τοδάϊηρ οὗὁἨ οὔθ Μ8., οι 

186 σοπητηοη τϑδάϊηρ ἀγθεσθέντες. Αποίμον ΜΞ. [85 ἀχθέντες. ---ἤδη 

ὑοῦ ἐπιχειοοῦντος. ΟὈΟἸΏΡΑΤΙΘ [ἰΐ., 8,1. 

46. 

ὅτι μέχρι μὲν τοῦδε τοῦ χρόνου, κι τ. Δ. ““ΤΏδὲ 1 τηνουἹὰ ποῖ σοη. 

οδὰθ ἴο 8ΠΥ τηδη {παι Π6 Π885 ᾿ἰνϑὰ δἰἴμπου ΘΕΟΥ͂ ΟΥ Τῆοτο Ρ δαβδηῖν 
{δὴ πᾶν ὕρ (0 16 ῥγεβοης {ἰπ|6.᾿"---τοὺς μάλιστα αἰσθανομένους 
“ Ὑ}Π}0 δ16 τηοδὲ οἰθδιν οοηνίησοοα."" 

41. 

ἃ εγὼ μέχρε τοῦδε τοῦ χρόνου, κι τ. Δ. ““Απὰ {π656 ΤΟΒΌΪ51 ΝΑΥΘ, 
ἂρ ἴο 1Ἀ26 ργοβοηΐ {ἰπ|6, ροτοοίνοὰ (0 ἀσογυθ ὑπίο ΤΥ ΒΟ ΙΓ," --τπάραθε- 

ὡρῶν. “ Οοιηρδτίηρ."---οὗτω διατετέλεκα γιγνώσκων. “1 δνο σοῦ- 
δἰδηιν ἰ05 Ἰυάσεά,".--οὕτως ἔχοντες περὶ ἐμοῦ διατελοῦσιν. “ Οοη- 

τίπυο ἴἰο σηίοτγίδίη ἃ βίτη τ ορίπίοη τορηγάϊηρ Π16."".---οὐ διὰ τὸ φιλεῖν 
ἐμέ. “«Νοὶ τρστοὶν ἰπτουρὴ αὐδοιίο ΓῸΓ πιο."".--ῶἀν οἷονται, κι τ. ἢ, 

Οοποίγοο ἄν Ὑν1ἢ} γίγνεσθαι. 

48. 

ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται, κι τ. Δ. “Ῥοήνδρα ἰδ Ὑν ἢ 6 ΠΟΟΘΒΒΔΓΥ ἴοι 
το ἰο δυπίαίη {δ Ὀυγόση οὐ οἱά ἃρο." Μοτὸ Πἰ  γΆΠν, “1ο μὸ Γπγουρὴ 
ψ{{ τὸ τη σο ἀρροπαίηίης το οἷά γο."" Οὐπιρᾶγο ΒΙΌΓΖ: “ ἐπεσην- 
πιοάα “επεεία εἶ τιν ἰΐπετνε."".--ἦττον. “Κ(Μὸοτὸ γδϑῦὶν .᾽".--χεῖρον. “ὙὙΠ8Ὲ 
Ιοδν ΘΠΟΓΡΎ." --ἀποδαίνειν. “ΤῸ ὑὈδσοπιο." Το βάπιο τυ {80 
1λιΐίη ἐραάετε.--- βελτίων. "" Βυροτίοτ."".--ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε, κ. τ Δ. 

“ὙΨΏΥ ἰπ νΟΥΎῪ γυῖι, απίο το, ἐγ ποῖ σοπποίουν οἵὨ ΑἹ} ἐπΐα, αἱ ἰοδεῖ, 

Πῶρ '᾿σουἹά ποῖ ὕσ νγοσίι Πνίη." Μοτὸ ἢ ογαῖν, “1 τοῦδ ποῖ ὃ 
ω2 
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Ἰνθαῦ]6.᾽ ΟΟτηρᾶγο ΟἿα., ἄς Απηι., νἱ., Ὧ2 : ““Θυἱ ροΐοϑβί 6556 υτέα τι- 

ἰαἰ15,") ἄχο., ΠΟΥ Θ ἘΠΠΠΪῈ5 15 αυοίθα. 

5.9. 

ἀλλὰ μήν. “Βαϊ ἀ5ΒΌΥΘΑΙΥ.᾽"---εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν, κατ Δ. ΒοΙΠ6- 

ΙΔ Πη ΟΟΠ]ΘΟ [65 τοῦτο, εἴγε τὸ ἀδικεῖν, Ρυϊ ηρσ [Π6 γουᾶβ πῶς οὐκ 

ἐνιον ποιεῖν ἴῃ ὈγαοκΚοίβ. ΘΟ ΠΘΙΔΘΥ το]θοῖβ {Π6 ὑγΠΟ]6 Ῥᾶββαρθ εἰ 

γάρ. ... ποιεῖν. ϑᾶιρρθ ἀθίθῃβ 1{. ν 

6 10. 
ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε, κ- τ. Δ. «1, ῸΥ ΤῊΥ ΡΤ, 4150 566 [ῃδὲ (ῃ6 Θϑβιϊτηαίϊοη 

Οἱ ΓΘ, γ»͵ῃὴ0 ἢᾶν8 σΌΠ6 ὈΘίοΤΘ, {Παΐ 15 1 ὈΘΠΪπὰ ἀτποπρ Ροβίθυϊυ, 

18 ποῦ 51 ΠῚ11ΔΥ ἴῃ 15 ΟΠ Υδοί θυ ἃ5 τοσασὰβ Ὀοΐἢ ἐΠ056 νη ἢᾶγθ ᾿π]υτοᾶ 

δηα {πΠ056 γηο0 πᾶν Ὀθθη ᾿ἰπ]υγθα."-- ἐπιμελείας τεύξομαι. “58.811 

τηθϑύ ὙΠ Τοραγα." ΟὈΙΏΡΑΥΘ Β΄ : “ἐπιμέλεια, ρσ᾽οτία, ἰαιι5 ροϑδὲ 

ιογίεθηι."--καὶ ἐάν. ““Ἔνοπ 1{--μαρτυρήσεσθαΐ μοι. “ΠῚ Ὀθᾶτ 
[6 ΒΕΙΓΩΟΠΥ͂ ἀπο Τη6.᾽" ΟὈΙΏΡΑΓΙΘ ]., 1, 8 

11. 

Σωκράτην γιγνωσκόντων, οἷος ἦν. '"ΓῊΘ 0808] 1ά]ΟΠὶ ΤῸΥ γιγνωσκόν 

τῶν οἷος Σωκράτης ἦν.---πάντων μάλιστα. (ΟΟΟΙΊΡΆΓΘ ἰν., 5, 1.---εὐσεδὴς 

μέν, κι τ. 2. ΤΓΊἬΘΒ6 νγοσάβ, ἄοσνὴ ἴο καὶ καλοκἀγαθίαν, [ΌΤΤῚ ἃ ΡᾶΤΘΗ- 

{ῃ6515.-ττῶςτε μηδέν. ΟὈΟΠΊΡΑΤΘ 1]., 7, 2.---τῆς γνώμης. “ΤΠΘ σοη- 

Ουγΐθποθ. " -πτοὺς χρωμένους αὐτῷ. “ΤΠΟΒΘ ΨΟ δη]ουθᾶ ἢΐβ 850- 

οἰοίγ." --τὸ ἥδιον ἀντὶ τοῦ βελτίονος. (ΟὈΙΏΡΑΤΙΘ ἸγΥ., 5, θ.---κρένων. 

“Τὴ Ἰυδρίησ οὗ,"--προςδέεσθαι. “5 ἴῃ ΤΟ ΜΘ, ἃπα ἴῃ 1Π6 ΘΑΙῪ 

οαϊεοηβ, 0 1η6 οοτηϊηοη τϑαδίησ προςδεῖσθαι.---ἰκανὸς δὲ καὶ ἄλλους 

δοκιμάσαι τε, κ. τ. Δ. “ΑΌ]6, 4150, θοΐἢ ἰο ΡῬΤΟΥ͂Θ 1Π6 ΟΠδΥδοίου οἵ 

ΟἰΠ6Υ5, πα ἴο σοηνϊοῦ {Π056 ὙΠΟ ὙΡΘΥΘ ἴῃ ΘΥΤΟΥ."--οἶος ἂν εἴη ἀριστός 

τε ἀνήρ, κ. τ. Δ. “ΔΆ ἃ τηοβί Θχοο]]θηΐ ἀπ τηοβὶ ΠΔΡΡΥ τηδη νγουἹὰ 

θ6."--π-τῳ. ΤῬῸτῪ τινί.---παραθάλλων τὸ ἄλλων ἦθος, κ- τ. Δ. “1,6ὲ Ηἶτα 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ Ὁ] 1Π656 1Πϊη 05 1Π6 ΤΊΟΥΔ] ΟΠδγδοίθυβ οὗ οἴμθυβ, απ {Π6 

ΤοΥυτὰ ᾿ἷβ ορ᾽ πίοη." Οὔβοῦνθ ἱπαΐ οὔτως 15 ΠΟΤ δαυϊγαϊοπί ἰο {ἢ 

Ταῦ ““λος [αοίο.᾽" 



ΠΕΡῚ ΟΕ ΒΟΟΒΑΤΕΝ, 

ΤΙ ΟΕΉΜΑΝ ΘΕᾺ. ὙΤΟΘΟΕΕΝ 



γ ἢ νΣ- 

ΠΤ, ἢ ἢ ΠΟ Τ᾿ 10 ἅ: ΠΡ 

ΜΠ ΌΙΝ «4 ἀρ πα 

Ε 
ἂ, 

.." 

ς ἵν ψΆ 

ΟὟ, δ 

᾿ς ΔΑΝ 

! " 

ὦ 

᾿ ΓΑ 
.- 

ῃ “εν κε». 
"εὖ ἃ : 

ϑ 



ἍΧΠῈῈ ΟΕ ΒΟΟΒΑΤ ΕΒ, 

ΟΗΑΡΤΕΚῚ. 

Βοσκατεβ Ὑγ͵8ὼ8 [06 βοὴ οἵ ϑορῃτγοηΐίβουβ, ἃ Βου]ρίου οὗ οοῃβί6τ- 

4016 πυοτῖς, δηὰ οὐ Ῥματπατγοίο, ἃ τηϊά νυν δ, νο 18. σα δὰ Ὁ Ξοοτγαίθϑβ, 

ἴη 16 Τποασίοίυβ οἵ ΡΙαΐο, ἃ υογὺ ποῦϊθ- τηϊπἀθὰ ϑνοπίδη. Ηδ νγὰᾶϑ 
Βόγηῆ αἱ Αἰμοηβ ὁπ 1η6 διὶ οὔ 18:6 πιοητ οἵ ΤΠ ατροϊίοη, ἀθοῦΐ (86 

πιά] οὐ Αρτῖ! οὐ Μᾶν, ἱπ 16 γϑαγ 469 Β.6. (ΟἹ. 77, 4),} ἀπά ὃ6- 

Ἰοπχοὰ ἰο 16 {τγῖρδϑ οὐ Απεοομίβ, δηὰ 16 ἀθπιθ οὗ ΑἸορθσθ. Ηἰβ 
Τδαΐατοβ, πὰ ἱπάοοά μἷ8 ἀρρϑάγαποθ ΔΙ ορ 6 , ὙΥΟΙΘ ΔΠΥ͂ {πη θὲ 
Βιαπάβοτηο, ἀηὰ βοοιηδὰ νν6}} δὐδρίοα ΤῸ (Π|6 ἰγοηΐσδὶ σμασδοίου νυ ῃΐ ἢ 

δ6 πιαϊπίαίποά, ΑἸοϊδίδἀ65β, ἱπ ῬΙαἴοΒ ϑυτηροβίαπι,, ΟΠ ρΡΑΓΟΒ Ηἰΐπὶ 
ἴο ἴ56 5Πδπηΐ, ἀπά ἴο Μαγδυαβ 1η6 Βδῖντ : “ Απά 1 ΙΏΔΥ͂ 8180 σΟΠΊΡΑΤΘ 

Βοοστγαίδϑ ἴο 1πΠ6 ΞΘδίνυ ΜΑΥΒΥαΒ. ΑΒ (ῸΥ (ΠΥ δρροάτγαποο, ἰμοὰ σαπδὶ 

ποὶ ὅδον ἰξ {π γ 56}, Θοσγαίθβ; τὸ ψνηδὲ ΟἸΠΟΥ (πΐηρ5 τποὰ τέ Π|Κ6, 

(ποὺ 51: φυΐοΚὶνῪ οᾶγ, Τθοῦ ἀτίὶ ἃ Βοοῦογ, ατί τποὰ ποῖ ΙΓτποὰ 

ἀοπί ποῖ νυν] πΡῚ ονγῃ ἴδ, ΓΤ ὙΠ Ὀτίηρ Γοτυνατὰ ᾿νΠΠ65565." Οπ6 οὗ 
1 μτίποίρα! ραβδᾶροβ οὐ 1.6 ἀποίδηίβ νυ ΐο ὉΘΑΓ οἡ {π|8 ροίπίε [8 

ἰπ Χοπορμοη᾿β ϑυτηροβίῃπι,᾽ ἴῃ νυ ποῖ Βοσγαίοα Θηρᾶροβ ἱπ ἃ Ρ]αυ ] 
ἀΐπραιο υνί τ ΟΥτοθΌ] 8 85 1ἴὸ υυ ον οὐ Τποτὰ 18 {π|6 δ ἀΒΟΠΊΟΤ. 
βοογαῖοβ {Π6τὸ {τ 65 10 ῥγόυο {{π|λι πἷ5 ργοπηίηοπί οΥ68, ͵8 ἀσρτοββοὰ 
ποβο, δηἀ δἷ5 ἰᾶγρο τποῦτῃ τηῦβίῖ, ὁπ δοσοσῃὲ οὗἉΠΟἿΓ στοαΐ υβ6}}- 
πόδα, 6 1:6 πιαηδδοιηοτ, βονυογαι! ΟΥΠΟΥ ματι συϊατθ, υυμίσῃ, μονν- 
ΘΥΟΥ, δ δ6 σχαρσογαιοῦ, (τ {ἢ ράτγροπο οἵ ἱπάϊσαιίησ [06 υμ!ηοδ5 
ἡ Βοογαίοι, ἃτο τησηιίοησά τη {6 βάτο ϑγτηροβίωπι, 5 

Νοιν πδίαπάϊηρ τὸ Εἰ πηίτδά τηθδπ5 οὗἉ "ἷκ ἔτ μοτ," Βοσγαῖδα νγῦ5 
οἀὐυσαίϊοά ποσογάϊηρ ἴο τη τῆδηποτ οὔ6 εἰπιοα, Μαδβίο ἰπ το Οὐοοκ 
δόῦδὸ οὐ ΤΠ6 ννοτγά, ἱ. ε., τηυπίο, δὴ ΡΟΘΊΓΥ, δηἀ αγιηπδοίίς σχογοίβοβ, 
ἰοπησά {})6 ῥτίωσίρα! ρατί οὐ τὸ δἀμοοιίοη οὐἩ ἀη Αἰποηίαδη γουῖν, 
πὰ ἴῃ {οδο βοογαίδα γᾶν ἱποίγυοίοά,Κ. Ι δὐάίείοη ἰοὸ νυμίοι, μὸ 

1, ΓΜ ότο Ῥγοδαν ἰν ΒΟ, 465. βοὸ ΟἸηξονν “Ραμ Ἡοοτιεί," νοὶ, Π., ἡαίνο. 
ἐωκείοι, Ἀ. χα--Ταλνει) 3. Ῥερο 515, οὐ, βιορὰ, ἅν. 4 δ. 

4. Ἢ νὐέε γελᾶνε, «'γὸ Βοενεῖδε, εμαρ. Π, δ 19, εἰ μείζω τοῦ καιροῦ τὴν γαστέρα 
ἔχων, »εγριωτίρον βούλομαι ποιῆσοι αὐτόν; 
δ᾽ Τῖμαι μἱν ὑκεῆνον νγῶν Ὁ) πὸ προσ α ὙΥΟΘΗΩΥ τοδα, ἐν συϑάσοϊ ἔγοτη [ὁ ὕμοι ὕναι 

δδευνῖεν, αν Ὁ τετῪ φοσοογηίκωι, νγλν αἰνγαγν ῬΌΟτ. 6 Ρίες, Ουΐιο, κα. χα, 
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τοοοϊγοϑά ᾿Ἰηβίγιοίιομ ἴῃ [ῃ6 ἀτί οἱ ΠῚ5 ΓἈΤΠΟΥ ; δηᾷ ἱγ Ὑ76 ΤῊΔΥ͂ οτϑαϊε 

{Π6 τϑροτί οἵ Ῥαιβαηΐαβ, ὑγὴ0 βᾶγβ {παΐ [Π6 ἴἢγθθ αστᾶοθβ τηδᾶδ ΒΥ 

ϑοογαΐθβ μα [ουπα ἃ Ρ]4 66 ὁ {Π|6 νν8}1}5 οὔ Π6 ΑοτοροἹἱβ οὗ Αἴ 68, 

οἴο56 ὈΘμΪπα 16 Μίποενα οἱ Ῥμϊαϊαβ, ἢ6 τηπβὲ παν τηδάθ οοπβιρυ- 

8016 ῬΤΟΡΥΘΒ5 ἴῃ {Π6 γί. 

ΟΥο, ἃ να ἢν ΑἸΠΘ πη, ὑγῸ ΒΕ ὈΒΘΑΙΘΉΓΠΥ ὈΘΟΔΠ]6 ἃπ ᾿π{ϊτηδΐθ 

ΤΠ] 6 Πα δηᾶ ἀἰβοῖρ!θ οὐ ΟἿ ῬὨΪΠ]ΠΟΒΟρΡΠΘΥ, μανίησ ἀἰβοονθγθα [Π6 ϑιηΐ- 

πθηΐ ἰ4]6 5 οἵ ϑοογαΐθβ, ἱπάπιοϑα Ὠΐτη ἰοὸ σῖνθ ἀρ 1Π6 ρῥγοίδββίοη οὗ 

Ὧ15 Τα Που.32 ὙΑτὶουΒ ἀπθοάοίθβ ργθβουνοα ἴῃ ΡΙαΐατοῖι ἀπ ῬΟΤΡΉΥΤΥ͂ 

τοϑῦ οἡ ἴοο [860]6 ῃἰβίουϊοαὶ ουϊάθηοθ ἴο ΤΠγΟνν ΔηΥ Ἰσῃξ οα 1Π6 ὨΪϊ5- 

ΤΟΥΥ οἵ Θοογαίθβ. ΤῸ 1Π15 01855 ὈΘΙΟΠ ΡΒ ΡΥΟΌΔΌΪΥ {Π6 ΤΟ] ἴῃ ΒίοΥΥ 

ἴῃ ῬΟΥΡΏΥΥΥ,3" ΠΟ, θοϊηρ αἰλδοῃθα ἴο {Π6 ποὺν Ρ]αίοπὶο βυβίθτη νι ο ἢ 

Τουπλθα 5ῈΟἢ ἃ οοηΐγαϑί [0 1Π6 ΒΟΡΤΙοἰν οὗ {Π6 Αἰτο βασθ, νγὰβ ἂῃ δᾶ- 

ὙΘΙΒΆΥΥ Οὗ [Π6 ἸαΐϊίοΓ. οογαῖθβ, 16 ἃ16 1018 ὈγῪ Ὠΐπη, νγὰβ ἴῃ ἢΪΐβ5 

γα ΘΟΙΏΡΘΙ]Θα ὈΥ ἢἷ5 ΤΊ ΠΘΥ ἴο {Ό]1Ονν 1Π6 ἀτί οὗ ἃ Βορέου ἀραϊπβὲ 

Ἠ5. [Π0]1ν δἴϊοη, ννὰ5 ὙΟΥῪ ἀἰβοθθαϊθηΐ, ἀπά οἴθη νυ μάγον Πἰτηβοὶῖ 

Ττοτα 1:6 Ραΐθυπδὶ τοοῦῖ. [Ι͂ἢ 1Π6 58Π16 ΙΠΔΠΠΘΥ, Ρ] ἴασις," ΔΙΏΟησ 

Οἴμοι {μΐηρσβ, γ]αΐθβ, {παῷ [Π6 {ΔΊ ΠΟΥ οἵ ϑοογαΐθβ δὰ θη νγαγποᾶ 

πού ἰο ΘΟΙΏΡΕΙ ΠῚ5 50 ἴο [Ὁ]]ΟῪΡ ΔΠΥ͂ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΥ ΡυΥβαΪξ, ἃ5 6 μα ἃ 

δαδτγάϊδη 5ρ᾿ΥΣ πο τνου]ὰ ἸΘαα Πΐπι ἴῃ {Π6 σὶρ νὰν. 

Τῆὰ5 ΟΥ̓ νγὰβ {Π6 ἢγβί ὑγῆο γαϊβοα ϑοογαΐββ ἱπίο ἃ ΒΙσΉΘΥ ΒΡΏΘΥΘ. 

ὙΥΒΘΊΠοΥ Π6 πα Ὀθίοσα {Π15 {τὴ Θη]ογϑα 1Π6 ἰηδίταοίοηβ οὐ Ατοδθ- 

Ιαι5, ἃ ἀἰβοῖρ]6 οὗ Απαχάροσαβ, Θὰ ποῖ Ὀ6 ἀδοϊαθα ὈΥ Ὠἰβίουίοδὶ δνἱ- 

ἄδθπο6, ΑἸΓΠΟῸΡἢ 10 15 ἀϑβϑυίθα ὈῪ ῬΟΥΡΏΥΤΥ {παΐ ἢΠ6 νγὰ5 ἃ ἀϊβοίρὶθ οὗ 

ΑὙΟΠΘΙΔῈ5 ἃ5. ΘΑΙΥ͂ 85 ἢΪβ βθυθηΐθθηΐη γθασ. Τη6 ἢχβί βίυαν ἐῃδὲ 

δησαρσθοα {Π6 αἰϊθηϊίοη οἵ ϑοογαίθβ, ἂηὰ ἰὸ ννῃϊοῖ 6 δἀρρ] θα ἢ 

Ἵ. Ῥαιιβ., 1.) 29, δηᾶ ἴχ., 85. Οοτῆρασγο Ὁΐϊορ., 1ϊ., ὃ 19, ἀπ ἔθ βοβοϊδβε ἴο ἴῃ 6 

ΟἸουα8 οἵ ΑὙΤΙΒΙΟΡΆ., Ρ. 1710. Τίμλοη, [που οἴοσο, ἰῃ ΠΙΟρΘΠ68, 68118 Πΐτη, νυν ἢ ἃ ΕΠΘΟΣ 

οἵ σοῃϊοσηρί, λιθοζόος. 

9. Ῥῖορ., 11, 930. “ΤῬουλοί σι οἵ ΒΥ Ζδηξυμ Βα 8 ἴπαι ΟΥΐο, δεσαοίθα Ὀ. ἔμθ 

ΟΠ ΤηΒ οἵ Ηἶβ τηϊηᾶ, νυν! Ππσονν Ὠΐτι ἔγογα 1ῃ:6 ΟΥΚΒΒΟΡ πᾶ ἰηδιετιιοϊοα Ηἰπη."..-ϑϑαΐ. 

ἄδ8, ἴοτῃ. 1ϊ., ἁπᾶθυ Οτῖϊο, Ρ. 377. ΕΣ]1 ἀο ποῦ ταϊηῖς τΠπὰῦ [ΠΟΥ 18 ΔΏΥ͂ ΓΘΆΒΟΣ [ῸΓ αἶ8- 

ΡῬεμθνίησ 1Πἰ8 δοσουηξ. Μοίπουβ, ἱπᾶθοᾶ (( ϑο)λιολια ἀεν Ἢ ἐββεπιβολπαῇεπ, ὅτο., νοὶ. 

ἰἰ., Ῥ. 354), σοηβίἀθυβ [818 ἴο ὍΘ᾽ ἃ ἸΏ ΥῸ ΔΙ ΤΩΩΥ͂ οὗἩ ΑΥὙἸΒΙΟΧΘΙΒ; Ὀιΐ ἰδ ἰΒ Πϑχαδ- 
{γῖιβ, δα ποῦ ΑὙἸΒΕΟΧ ΘΠ, Ὑγ80 18 τηθυτ]οπθα Ὀγ ΠορΘηΘ68 88 Ὠἷβ δα ϊ μουν. 

3, Ηἰβ σμᾶγρθοβ ἀραϊηθῦ βοογαΐοβ μΒ6 ἀουϊνοα ΓγΌσ ΑὙἸβίο ΘΠ, αὶ αἰβοῖρῖο οὗ Αὐἦβ- 

τοῦθ. Αὐιβύοχθηαβ Εἰγ 80] σου] ποῦ θην {μαξ βοογαῖοβ μαᾶ Ῥθθὴ οδϑαϊοηξ ἴο πο 

Ἰανγβ, δηα πὰ δἸνναν Β ὈΘΘῺ ἠδὲ, γοῦ 6 ἀσοῦΒ68 ΟἿΣ ΕΠ] ΟΒΟΡΒΟΥ οὗἉ θοΐπρ σον οἵ 

σἱο]θτξ ΔΗΡΟΥ ἃπα Βμδυη οἴ] ἀἰββοϊ ΐθηθαβ, ΤῊΘ τποβὲ ἈΠΟ) ΘΟ Ομ 8]6 ουϊάθηοο οὗ 

[6 τηοδβῦ υθα 016 σο θυ ΡΟΓΆσΙΟΒ Βα Π οἰ ΘΕ ν γοῦα το 8. ΒΟ σα] γηηἶθθ, Α ἀδιαϊ!οᾶ 

ΟΧΘΡ δου δηα γοίαϊδεοη οἵ ἔπ σΠΑΥρῸΒ οἵ ΑΥὙἸβίο χου 8 ὙΥ}}} θ6 Τουηᾶ ἴῃ Ζαδ᾿Β 
1μεοιῖ, Αἰι., οαϊτοὰ ν ΒΙ᾽υἰζον, νον θα, 1809, Ρ. 97, 1011. Βὺξ ὮΝ ΑὐἰβίοΧ 8 

ὈΓΟΌΡ ἐλεβα Ομ ΑΓΡῸΒ ἀρηΐηβὲ ΒΟΟσ ΘΒ, ὙΠ] θῸ βοθὴ ἔχοιμι ΟΌΓ Βυ Ὀβοαασαὶ ἀρβοτὶρ- 
τίου οἵ (Π9 σμαγαοῖον οἵ (μ0 Ἰαΐζοσ, 

4. ΤῸ ροπῖο βοογαῖίθ. Ἐχαηοίοσιε οᾶ, 1090, το. ἰἰ., Ὁ. 889, 
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Ετεαὶ τ6αϊ, υγὰβ {πὲ οὐ Ῥηγβίοϑθ. “ΘΠ 1 τΥ85 ὙΟΌΏ ΡΒ," ΒΔΥ5 ἢΘ ἴῃ 

Ριαϊοβ Ῥηδρᾶο, “1 δὰ δὴ δβίοπίβῃίησ Ἰοησίησ ἴογ πὶ Κιπὰ οἵ 
Καονη δάσο υρμΐοῖν (ΠΟῪ 681} Ῥηγβίοβ." Ηθ βουριιξ δθυ υυϊβάοσῃ 
γθοτθ δῖ5 {6 ]]ονν-οἰτἰΖ6 5 βουραι ἰἴ--ἰη 16 ΒΟ οο β οὗ 16 νδυπίίησ 
Βορἶδίβ, ἀπὰ οὔ 6 τηοβὲ σοἰθυγαϊθὰ Ρἢ ΠΟΒΟρΡΉΘΥΒ οἵ ὨΪβ ἃ56, ἃ5 ν70}]}]} 

85 ἴπ (6 τυυτῖτἰηρβ ἀπὰ βοηββ Οἵ ἰΌΓΙΠΘΙ Βαρθβ. Ῥδπηθηΐάθβ, Ζθηο, 

Ἀπδχδροτγαβ, δηὰ Ασομ δ διηοηρ [6 ἢ] Οβορθθσβ, ΕΌΘΠῸΒ οἵ Ρᾶ- 

τοβ, Ῥτγοάΐουβ, δηὰ οἴ  β ἀιηοησ 116 ϑορ ΐβίβ, ἅτ τεοογάθα 85 ἢἷβ 

οϑοθογβ.᾽ 
Αββίβιοὰ ὈῪ 1Π6856 τηδβίουβ, 6 τηδάθ οοπβίἀθυδῦϊθ Ῥσόρστοββ ἴῃ 

Μαιμοιηδλιίοβ, Ῥηυβίοβ, απὰ Αβίγοποπιν, {Π6 γα] οὗ νυν μον 6 αἴου- 
νναγὰ σοπῆποά ἴο ὙΘΤΥ ΠΆΓΓΟΥ [{π|115.7 ϑοῖηθ οὗ ἢ18 ορὶπίοπβ ἴπ 

Ναίυτγαὶ ῬὨΗΠΟΒΟΡὮΥ, υυ λον Α τιβίορθαποβ ἀἰϊδιίογίβ ἴο Βυϊ 8 ΡΌΓΡΟΒΕ, 
τησβὲ ροτθδρδ 6 τείογγοα ἴο {185 Θασὶν ρογίοα οἵ ἷ5 18. «1 {6 ἴη- 

Βίαποσ ἰπ πίοι 16 σομηΐο ροδίδ τη Κ6Β πὶ 540 {πᾶὲ 16 ΒΚΥῪ ἰ8 ἃ 

Γἀγῶδοο, δηὰ τσ ἴπ6 σο 815 ἴπ ἰδ, [η6 τϑὰὶ δββογίίοη Ῥγο Δ ὈΪΥ νυν 88, 
{δὲ {τ80Ὸ6 ΒΚῪ νγὯϑ ἃ υδϊὶ σονοσίηρ 18:6 φαγί ἢ---αὐΐΐ6 πῃ δοσογάδηοθ 

ντἢ {6 βρί τίς ΟὐὁὨ 1ῃ6 οοβτηοϊορσίοδὶ βυβίθιηβ οὗ {Π|6 {{π|6; δηὰ {μδὲ 

86 αὶ βιυὐίοα τ φοβιηοϊορίοδὶ βυβίοτη οὐ Απαχᾶροτγαβ υἱἢ ρμδτγιίο- 

υἷδτ αἰἱοητίοι, 8 ανίάδηϊ, (Ὁ ᾿6 ὨἰπηΒ6 5" 16}18. ἃ5. 1π8ὲ ἢ6 ποροὰ ἴο 

διὰ ἰπ ἰξ ἱηίοττηδιίοη σοποσγηίΐηρ {Π)6 οτί πίη οἵ τμησβ. Α.8 ϑβοογαίθβ 

πἰπυβ οὶ ψίνοϑ υ8 ἴῃ {18 ραββᾶρο δὴ δχρ αηδιίοη οὗ 1} 6 γθᾶβοῃβ νυ ἱοἢ 

αὐογυναγά ἱπάυσο πἰπι ἰὸ (πίῃς δὸ {1π|6 οἵ 18. δυβίθιη, 6 5881] 
Βροδᾶκ ογ Βίπιβοι γ. “1 οπσ6 οατγὰ ἃ ρογβοῦ τοδάϊηρ ἴῃ ἃ θοοκ υυμ σα 
διὸ δαί νυὰβ υυτίἰδπ ὈΥ ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ, πὰ βαγίηρ (Πδὲ γϑᾶβοῃ ἄγγδῃρ- 

1, Ραρο 96, Δ. 
8. Ζεῦο οἵ Ε!οα, ἀρουῦϊ το γοῦν 400 ΒΟ, οἱ ὕνο αρὸ οὔ δνουϊ (τίν, πνδοσγίοον, 

"ἰδὲ δὲν ὑσαεμον Ρασιησομέδα, α ᾿σΌΓΏΟΥ ἴοὸ Αἰσῶα, τον το ρῬΌγροεο οἵ τωδοιίης ὅοο- 
Ταῦρε, Ὑνμοίθεν Βοογαίου σνὸν Βεαγά Απαχαρόγαν μίση ροὶΓ οὐ σον στα οά δὲν νυτίξ. 
ἴωχε, απ ποῖ δὸ δαροσγί δα υυῖτς μἰστοτίοαὶ οοτιαίην, Ὅς Βὸ ποαγά Ατονοῖδων '᾿ 
κἰτονῖκά ὑγ Οἴκοτο, Τκεεν:, ν,, 106, Ἐυσοῦν οἵ Ῥαγον ἰωειγωειοά βοσγαῖον ἴω βόσοΥ, 
Οοσραγο Εϊνεῖνονν γειπανγὶ οὐ Ὅν. δύτδι εὐπαρίον οἵἉ Ρίαξοιν Αρμοίοξυ. Ἦο Βεά αμο 
γοδά 0.6 νυυυϑειον οἵὁὨ Ἠεγνετον, “ὙΥδ11 ἀμ υτνδοννίανά νυᾶν ἐποοϊσηΐξ; 1 δεῖβονο, 

αἷκο, ὕναι τὸ 'ο σχραοδοος νυ δίς 1 ἀμ ποῖ ουἱνάσενξαιά".- ίοσ, δότε, ., 99. Ρίαίο, 
νων, ». 408, Α΄, φεφῳ. Ῥτοάϊσωων ἡκορθι μίση 1νο αγὶ οἱ προοκχίης,--Ῥιμε,, Ἀέενο, Ρ. 

96. Ὁ". προλένει, δι. Ο.: καὶ γυῦτα δὲ ἃ λέγω Προδίκου ἐστὶ τοῦ σοφοῦ ἀπηχόματα 
(νεταδοίνοσιοοι), Α ἰοδς τορίοθοεν οἵ ̓Ἰσδεῖνετν οἵ Βοσγαίον, νυ πίοι, μοννγόνοσ, σονὲ 
5ὸοιῖ Βα κε εὐὐὐεῦγ, σου ἐπ Μαχίης, Τγτ. Τίμων. χχίί, [{Πτ σοῦ! ἀρρεαῦν, μουν. 

ΦΥ ἀϊγοει ἱωνεγοσείου ἐν Ῥ ΠΟ ΟΡΌΥ, εμνοο βοσγαῖον ὸ ἰοιγοδοοοά δ ρογίηρ ἴὸ Οἱ 
Μαλ, θο νῶν ἃ ἔγοαϊ (γἱσυνά νὰ μαϊγου οἵ εο Βορδίνία, δεὶ σὺ ἐκισεώκτεις ἡνᾶς 
αὐνταφῥονῶν, ὅτι εὐ κμἷν Πρωναγόρῳ τε τολὺ ἀργύριον ἐέωκας ἐεὶ σοφίᾳ «αἱ Τεργίῳ 

φοὶ Προῤίεῳ εοἱ ἄλλοις πιλλοῖς, ἡμᾶς δ᾽ ὑρῇ, οὐ τουρβγούίς τινος τῆς φιλοσοφίας ὄντας 
γα. ἰ,5.-ΤᾺ.} ἃ, Χοοορὰ,, Ψίσαι, ἐν 7. 
4. σισυά,, ν. »ὲ δ. Ρμε,, Γλαάο, Ὁ. 91, Β, δόξῳ. 
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δα Δ}1 [ῃΐπσβ, ἀπ γὰβ 1Π6 οαιβ8 οὗ ἴπθη. ὙΠ {15 σαῦ56 1 τγᾶ8 
ΤΠ ]Οἢ ἀο]σῃΐ6α, δια ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΤΠΔΠΠΟΥ͂ ἰὉ Δρρθασθᾶ ἴο τη6 αυϊΐθ 60 κ 

γϑοῖ {η΄ Τϑᾶβοη 5Π0.]ἃ 06 {Π6 σδι56 οἵ 8]}] [ἰησβ. {1{ θ6 ἔταθ,} 
1πουρηΐ, {πα΄ ΥΘάΒῸ ἢ ΔΥΤΔΉσΘΒ 8}} [Πΐη 5, 10 ΔΥΓΔΠΡ 65 Δηα Ρ]4 665 δΥύ- 

ΟΥῪ ἰΠϊηρσ ἴῃ ἴΠ6 ΡΙΆ06 ὙΠΘΥΘ ἰύ 15 θεϑύ. ΝΟΥ 1 Δ ΠΥ ὈΟΟῪ νγναηϊθα 

ἴο ἢηά {Π6 οα86 ὈΥ ὙΠΟ ΘΥΘΤῪ {Πϊπρ᾽ ΔΥ565, ΡΟΥΙΒΠ65, ΟΥ̓ Θχἰβίβ, 

[8 τηιβύ Πηᾷ [Π6 ΤπδηΠΟΥ ἴῃ ΠΟΙ ἃ {Πΐησ οχίβίβ, ΒΌΠΕΥΒ, ΟΥ δοῖβ 

θεβϑί. ΕῸΥ {Πη15 σθᾶβοῃ, 1 ἱπουρῇΐ ΟΠΙΥ {παΐ ᾿ἱπνθβισαίίοη, 6. οὈ͵θοΐ 

οὗ ΏΙΘῊ 185 1Π6 τηοβί δχοο]]θηΐ απὰ Π6 θοβί, ἰο θ6 αδαρίθα [ῸΓ τηδπ 

θοΐῃ ΤῸΥ ΠΙΠ]56]Γ ἃ5 ὙΚ7611 ἃ5. οἴμπου (μἰηρβ ; δπᾶ ἤδθ,ηο0 βυσοθδοαθδᾶ ἴῃ 

{Π15, τηυβὶ αὖ [Π6 βᾶτηδ {6 Κπονν {πμπαΐ νυ] Οἢ 15 θᾶ, [ῸΥ Ὀοΐῃ ΔΘ 

ΟὈ]δοῖβ οὗ {Π6 βαῖηθ βοίθῃοθ. ἘἈθῆθβοίπρσ ἀροη {π|5 Βυθ]θοῖ, 1 ντα5 

ἀρ] σηΐθα, 851 ἡπουσῃῦ 1 Παᾶ Ὀὰπᾶ ἴπ ΑΠΑΧΑΡΌΤΑΒ ἃ ἰθδο ΠΥ δἴϊοι 
ΤΥ Οὐ Πραγΐ, ῆο σου]ὰ ΟΡΘΠ ΤῊΥ̓ ΘΥ65 ἴο ἴΠ6 Οοδ565 οὗ {πίηρβ. 

Νοῦν Π6 Ὑ01] ἢγβύ [611 {π66,1 πουρῆΐ, ννμθίΠ 1Πη6 δαυίῃ 15 ἢαΐ Οὐ 

ΤΟᾺΙΠ ; δηᾶ δέου ἢ6 μὰβ ἄοῃπθ {Π15, 8 νν11}} αἰβὸ 5ῃον [ῃ66 106 οα56 

Δα {Π6 ΠΘΟΘΒβιίυ οὗ 10, ἀπ ὙΠ] ΟΠΘΥΘΥ 15 {1π6 Ὀδίζθυ, μ6 Ὑ1}} ρσον 8 

{παΐ {Π15 Δ ΠΥ 15 1Πη6 ὈΘΓΓΘΥ ΟΠ6 [ῸΓ ἴΠ6 θαυ. 16 16}1 {Π66 1ῃ6 

Θασίῃ 5 ἴπ 186 Θοπίγθ, ΒΒ 111, αὖ [ῃ6 βᾶπηθ {τη6, βμονν (π 66 {παΐ ἰξ 
15 ὈΘ ΓΟΥ ΤΥ 1 ἰο θ6 ἴῃ 1ῃ68 οϑθπίσθ. 1ννγὰβ ψυ]ησ, 1Γ η6 νου Βονν 

Τὴ6 1Π15, ποῖ ἴο ΒΌΈΡΡΟΒΘ ΔὴΥ οἴμοὺ Κἰπᾶ οὗ οαυβθβ, πᾷ μορθᾶ βοοῃ 

{0 τροοῖνϑ ᾿πίογιηδίίοη δθοὰΐ 1Π6 5, {Π6 Τηοοη, ἃπᾶ ΟἾΠΘΥΙ 5ίδυβ, 

Ροϊηπίϊησ οὔ {6 τηὰῖ}18] ΓΘ] αἰίοη οὗἁἨ ΓΠ6ῚΓ ταρ αἰ γ, {Π6 1. τοίΐδίτίοη ἃπᾶ 

ΟἾΠΘΥ ομδησαβ, ἃηα μον Ὁ νγὰβ Ὀθίζου {πᾶΐ ϑᾶο βΒῃουἹὰ δοΐ δ5 1ἰ 

δοίβ, Πα 5ΠῈΤΥ 85 1ζ ΒΠΈΕΥΒ; ΓῸΥ ἃ5 [6 βδϊ]4 {παΐ 1Π6 Υ ὑγϑῖθ ἀυτταηρϑᾶ 

γ ΤΘΆ50Π, 1 αἰ ποΐ {πη {παῦ μ6 ὑοῦ] ἀββϑῖσῃ ΔΩΥ ΟἾΠΘΙ ΘΔ 056 ἴο 

{Ὠϊπ 5 {πΠᾶπ {Παΐ {Π611 δοίμδ] α118} {165 ὑ ΥΘ {Π6 θθϑί. ΑΒ 8 δββίρῃη- 
θα [0 811] [πΠἰπ 55. {Ππ6 1. οδι568, δη δβοθσίαϊηθα {πθῃὴ ἴῃ 81} (ἰδ ἴῃ 

“16. 58Π16 ΤΠΔΠΠΘΥ͂, 1 ἱπουρῃΐῦ 6 νου] τοργθβθπηΐ {μαὺ ὑνϊοἢ 1ἰβ 1Π6 

Ὀθβύ (ὋΣ Θασίἢ, ἃ5 ἴη6 σοοά σοϊητηοη ἴο 811. 1 που] ποὶ μᾶνθ σίνοη 
ὮΡ ΠΥ ΠΟΡΕΒ [ῸΓ ΔηΥ {πίησ ; ὙΠ ρτοαΐ ἃν] γ 1 ΤΟΟΪς ἋΡ ΒΒ. ὈΟΘΟΚΒ, 

δΔηα τϑαᾶ {Π6Πὶ ἃ5 ΒΟΟΠ 85 1 Του πᾶ ἰζ ΡΟΒβ.016, ἴῃ ΟΥΘΥ {πῃαΐ 1 τηϊσῃΐ 

4 ΚΙ Ἰθατπ {Π6 σοοά πη 1η6 θα. Βιαΐ, ΠΥ {6 πη α,} 1 νγὰ8 Βοθῃ 

αἰβαρροϊπίθα ἴῃ {η15 ΠΟρΡΟ ; ΤῸΥ ἴῃ [6 ῬΙΌΡΥΘΒΒ Οὗ ΤΥ τϑδαϊησ, 1 ἀἴ5- 

οογοσθα {πᾶΐ [Π6 τηᾶῃ ΠῸ ἸοΠσοΥ ΔΡΡΙ ἃ Πΐβ ρσὶ ποὶρ]6 οὗ τθᾶβοῃ, δηᾶ 

τηθης]Οη6 ἃ ΠΟ Θδι1565 ὈΥ͂ γΥ ὨΙΟἢ ἴο ΟἸ ΒΒ Γν Γπΐηρ5.; θαΐ ἀθοϊαγθᾶ ΔΓ, 

ΘΙΠΘΥ, ὑναΐθυ, ἃπηἃ ΤΠΔΠΥ ΟἾΠΘΙ βίγαησο {πη σβ ἴο 6 σᾶσβοβ, 'ΤῊΪ8 

ΔρΡρθαγϑά ἴο Πὴ6 7180 ἃ5 ἀρβυγα ἃ8 1 ΒΟ ΘΟΟΟΥ Βῃου]ὰ αν, ϑ'οογαῖθϑ 

ἀοθ5 ΘΥ̓ΘΥΥ {πη οἢ 6 ἀο68 ὙΠ γϑᾶβοη ; δηἃ δ υυναγὰ 6ῃ- 

ἀρανοτίπρ ἴο ροϊηΐ ουὖ 16 πηοίνθ ΟὗὁὨ ΘΥΘΤΥ 51}}516 δοίίοῃ, ἢ6 Βμου]ὰ 

1. Το ἰβ βροακίηῃρ ἴο σθῦρῶ. 
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ΘΆΥ, τῷ ἴπ6 ἤγβί ρμίδοο, {πὶ 1 ἂπὶ ποὺν 5 {πα ΠΘ το Ὀδοδι56 τὰν ὈΟΑΥ͂ 
5 οοτηροβοὰ οἵ θ0π65 δηὰ οἵ βίποινβ, ὅσ. 1 βῃουϊὰ πᾶν ᾿ἰκοὰ νὉΎΎ 
πιυοὴ το πᾶν οδίαἰποὰ βοπιδ ἱπβίγιοτ᾽ οη, ἔγοτη ὙΥ ΠΟΤ ΒΟΘΥΟΥ ἴξ πηϊσὶὶ 

μᾶνα Ργοσθθάθα, σοποουηΐηρ {Π}6 παίῃγο οἵ {}:18 σᾶυβθ. Βυΐ 851 ἀἰὰ 
ποῖ βυσοσοά, ἀπά δἃ5 1 νασβ ὑπδῦ]6 τὸ ἥπὰ ἰξ οὔξ ὈΥ τη 56 Ἶ, ΟΥ̓ ἴὸ 

Ἰθᾶγη ἴΐ ἴγοῖη ΔΠΥ͂ ΟΠ6 656, 1 βοΐ οὔἱϊ οη ἃ βοοοπὰ γουαθθ ἴῃ ΒΟΔΤΟΝ 

οὔ πο οαυβο."" ΤῊΘ τεβὲ ἅτ Ῥ]αίο᾽β οὐνῃ {που 8. 
Βεβίάθβ 8, ϑοογδαίοβ νγ88 στθδι! αἰἰγαοίοὰ ὈΥ 16 ἱπίθυσοῦγβς 

οὔ ψνόοπηθη οἵ ἰδ]οπί, δηὰ οουτίοα {Π6ῚΓ Βοοίοἰν ΓῸΓ 1ῃ6 Βΐσηθτ οὐϊεὶ 
Υδιΐοη οὐ δἷβ οὐνῃ πηϊπὰ δπὰ δαστὲ. Ηο, ἴκὸ {πὲ ρουνουία! ἀδιηδ- 

ξορὰθ οὐ Ὑοτη ᾿ΐ8 σΟπ ΘΙ ρΟΓΑΤΙ 65 δθβίου θα 1Π6 Ὠϊριιοδὲ δάπηΐγα- 
τοι ΤΥ 16 ῬΟΥΓΟΥ οὗ ͵8 δ] οαῦθποο, ννὰ8 ἱπβίσυσίοα ἴπ {Π6 ἃτί οἵ 
Βροακίηρ ὉΥ Αβραβίᾷ ;" δπὰ Ὀίοι πᾶ οὐ Μαηιίποα ἰδυρσῶϊ ΐπὶ ἸονΘ ;ἢ 

ὈῪ ννῃϊοῦ, ἃ5 ΕΤ, ΒΟΌ ΘΟΙ ἸΌΒΕΥ ΟΌὔΒΟΤΥ 65,6 γ6 τηυβὲ ποΐ υπἀογβίδη 

ἐγαηβίοπι ρ᾽σαβυτγοβ, θυ: τ1πη6 ρῦτο Κίπάη 658 οὐ 8η δοσοιῃρ)  ἰβιιδα πκϊπὰ ; 

ἃ οἰγουτηδίδποο υνμΐοἢ 18 οἵ ἱπιροτίδποο ἴῃ (ὉΠ Πρ ἃ ῬΤΌΡΟΥ δϑιίϊτηδίδ 

ΟΥ̓ ΠΙΒΩΥ ΡΘΟΌΪ γί ε65 ἰπ τ 6 ἀοοσίτγίηθ ἀπά τηϑίμῃοὰ οἵ Ξϑοογαίοβ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΚΊΙ. 

δοσκατε, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, ν͵88 ὉΠ80]6 (0 οδίαίη ΔΠΥ Βδι βίοι συ Κηονν]}- 

οάρο ἴγοι 16 ῬΕΠΟβορθοΥβ δηὰ ἸΘΔοΠοΥΒ οὐ Ηἷ8 {τπηθ.  ββαι βῆθα 
χὴν 106 ῥγοίοηδοά υνϊβόοπι οὗὔ (ἢ Οοδιποϊορίβίβ δηὰ Ξορ ιῖδίβ, ἢ 

1, Νιρα νἱϊ ῬΊαιο ἄσονσ ποῖ τποδῃ πέστεν, νυ βίον εἰρστδοαιίοη ἐξ ΟὨῪ τοοοίνοα 
ὠτουκὴ Οαϊδη. 

4. Ρίκς, Μέεπες., "Ὁ. 5:5, ἘΞ Επιὸ 'π αἷκο καϊά ἴο πανο υετ ἔσῃ ἃ Ῥόστῃ ἴο βοσγαῖοα 

Ασα. ν-, ν». 919, 
{{τν ἀου δε} νβοῖθου δὴν ίφιοτίςαὶ νοεῖς θξ σαπ Ὀ6 αἰὐπομοά ἴο τ. Ῥορκαροὸ ἰω 

Ὅο Μευσχοῦσς, ΤΉ ἩΒΟΪΟ ΤῊΔῪ ῬΤΟΡΑΟΙ͂Υ θὸ Ἰοοϊκοδ Ὁροῦ δὲ α δειίοη, δἰ πσαρν 
" ἐπὸ Βαγάγ 6 συρρονοά, βοοογάϊης τὸ μὲ, ὅνδς ΡΊαἴο τπσαπξ ἰο ἀοτίδο Ραγίεϊον 
κθᾶ Λερωδία. ΡΊαϊοιν γδαὶ οὔ ΐοει ἀρρσαγα ἴὸ θῸ ἴο τ ἀίσοϊο νοκο ἀοτηδρορον νδοὸ 
υὐπῖκς θνοεαινοῖνον σαθα] ἰὸ Ῥονίοῖσια, ΔΙ Βουρἢ ΘΟ απ ποῖ οοσιροδο ἃ ἐρϑοςῖ ἴοι 

θυσεημεῖνον, απὰ ἀγὸ Οὗ κοά τὸ ἰσάγη Ὶ Ῥσαγὶ συςὴ δὲ δανοὸ ὕσοῃ οοἴηρονοῦ ἴον 
θνοτα Ὁ. οἴδνασα, ΑΠ το οἴδιον μακεαρον οὔ 0 απείσοϊν, ἐπ νυν μον βοσχαῖον ἐν κα 

ὃ0 ανο ἰσαγοά ὕνο ἀτίὶ οἵ “ροακίος ἔγοιω Αὐραεία, ἀγὸ ῬγΟ ΘΒΙΥ ἄκση ἤγοι θΐ 

τῖϑδο ἱγουίοληγ; ἰὼ υεμίεν ορίαίου μα 'α σαρροτῖοά "γ Βιαπθεῦπι αὐά 1 σστα, τ 
᾿μἷο οὐϊπον οἵ ὕνο Μεοσκεῦον. Αὧϑ ἴον ὕνο ἰαδοσοοο Ὀϊοϊίπηα ἣν κα ὰ τὸ βανο δωΐ 
ὄνεν βοετναῖσα, "αὶ ἐοότων ἡσεἵ ὧν ἀποσταίη. [1 'ν ον τυση ον ΌῪ ΡΊοἴο, κοὰ τονε 
ψο εορίοά ἔγουν Μεΐσαι, απνά 'ν μγορ οἷ οἵ [γ0 ἑαπιο παίασγο ἣν 8 ἱΌΥ ἀρνοῦ! 
Ανρωιία- -Τὰ) 
8. Ρίας, βγυιρονς ν. ΦὉ], Ὁ, ΤῊαι Ὀϊοιίπνα α τοί τὸ νῈ ται κοό οἵἴησος θο ἐποΐδαι 

δῶν Ῥσδη “νον Ὺ ἔν, βεμιορεῖ, Ονγίθκλοι νά ἤπιον. 
4. Ονέεελ εν νά πκσ Ὁ, ὃ5ι 
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ΘὨΓΙΓΟΙΥ ἀραπάοποῦ 81} Βρθου]αίίν 5] οβ,: δηᾷ ἀθνοίθα ὨΪ5 αἰΐθῃ- 

τίοη ἴο πυτηᾶη Πα Γ5, ἀσσογάϊησ ἰο ἢἷβ οὐ βχργθϑββίοῃ,ἤ ἡ. 6.7 ἴο τθ- 

ΒΘΆΤΟΙ 65 ἴῃ ργασίϊοαὶ ΡὨΠ]ΠΟΒορν. Ηθδ {μδσθίοσο, ἴῃ Ῥ]αῖο, 6 4}15. ηἷϑ 

ννἸβάοιῃ ἃ Παϊηδη ννἰβάοιη." ϑοογαίθβ, δοοογάϊηρσ ἰο ΟἸσΘτΟ᾽Β ΘΧρΓΘ8- 

δίοη," οα]]6 ἃ ΡὨ]ΟΒΟΡΩΥ ἄοννη {τῪῸΠπΔ πδάνθη ἴο 1ῃ6 Θαγίῃ, ὁ. 6.9 ὮΘ 

βᾶγϑ ἰδ ἃ ργδοίϊοαὶ ᾿θμἀΘ ΠΟΥ͂, γΠΘτθαβ Ὀθίοτ ἰὑ δα ἱαΚθὴ ἃ ἀϊγθοίίοη 

ΘΟΙΠΡΙ ΘΙ ΘΙΥ βρθου]αῖῖνθ. Ῥυθυὶουβ ἴοὸ ϑοογαῖθβ, ρμ]Π]ΟΒΟρΡΏ ΘΒ. ΚΘ ΥΘ 

[ΟΓ 1Πη8 τηοβύ ρατί οσσαρίθα ἴῃ σοβιηο]οσΊ ἃ] ΓΟ 5ΘΆΥΟΠ6Β : ΤΠΟΓᾺΪ5 ὙΓΘΙΘ 

ΘΠΗΓΓΘΙΥ ἀπου!ναϊθα ; ἀηά ΔΙ ΠΟῸ ἢ 1η6 Ῥγίπαρσογθδη ᾿πβεπίίοη, ἃ 

ΤΏΟΤᾺΪ] ἀπα ΡΟ] 1 60-Τ6 ]]σ᾽ου5. ΟΥΘΥ, Πα ἀδνυοίθα ὑ ῚῪ σγθαΐ οαγ6 ἴο 

ΤΩΟΤΔΆΪ]5, γοῖ 15 ἀοοίγη65 ἢδα ΔΙΓΘΔΟΥῪ {Ὰ]16ῃ ΥὙΘΤΥ ΤηῸΟἢ ἰηΐο ΟὈ] γί οη ; 

δΔη4 Ὀεβίαθβ, ἃ5. 8ἃἢ οὐάβθυ, ἰὑ πδὰ ἃ ἀϊγθοῦ ἰηῆσθποθ ΟΠΪΥ Οἡ 5 οὐν ἢ 

ΤηΘΠθ 6 γ85. Βαΐ {Π6 στοαΐθϑί 5ΠΟΟΙΚ {παῦ τπουδ} τ Πα γϑοθὶν θα σᾶτη8 

(το 1ῃ6 Κορ βίβ, ἃ 61455 οὐ τἤθη ὑνῆ0 ΠΟΌΓΙΒἢΘα 5ΠΟΥΤΥ ὈΘίΌΥΘ ἀπά 

δ΄ 1Π6 {ἰπη6 οὗ Θοογαΐθβ, δηά ηὸ Ὀοαβίθα οὗ θδίηρ ἰῃ [Π6 ροββθϑββίοπ 

ΟΥ ΘΥΘΙΥ Κἰηά οὗ Κπον]θάσθ, Ὀὰΐ ὑνουθ, μουν σου, ποῦ οοποοσηθά 

ἀθουΐ {τας}, θὰ ΤΠΘΥΘΙΥ θοῦ [ῃ6 Δρρθάγαποο οὗ ἴδ ; ψἘο, ὈῪ {μ6 

ΘἸοαυΘη66, ΚΠΘῸ ΠΟΥ ἰο σῖγα ἴο ἃ Ὀδα δαι58 1ῃ8 ἀρρθαιᾶποθ οἵ ἃ 

ΒΟΟά ΟΠ6,5 Δη4 ἔγοπ ἃ ἸΟΥ6 Οἵ ἸΠΟΠΘΥ͂ σᾶγ6 ᾿ἰπβίγαοίίοη ἴο ΘΥ̓́ΘΥΥ͂ ΟΠ6 

ἴῃ [Π15 αὐὶ.5 -ΤΏΘ656 τη6η, ἀδβοθπάδηϊβ οἵ {πΠ6 ΕἸθαίϊο Βοῦοοὶ, οχϑσῖ- 

1. Ῥίοσ., ἴϊ., 91. “ὙΥΈΉ θη Π6 βανν {παῦ ἴΠ6 βοῖθμοα οὗ ρῬῃγβῖοβ (φυσικὴ ϑεωρία) νγαβ 
ποῦ δααρϊοα [ῸὉΓ 8, Β6 θδρϑαῖ ἴο ῬὨ]Π]ΟΒΟΡἾΖΘ ΟἹ πλΟΓᾺ] βυυ]θοῖβ ἴῃ [6 γοΈΒΠΟΡΒ 

δα ἴῃ [Π6 ταδυκοίβ, αμα βαϊᾷ μ6 νγὰβ ξοοκίησ 

“Ὅτστι τοι ἐν μεγάροισι κακὸν τ᾽ ἀγαθόν τε τέτυκται." 

ΓΟ Ἰαΐτου 18. ἃ σθῦβθ οἵ Ἠομλοῦ (Οά., ἰν., 399), νυ Βίοἢ, 8. νγο ἅτ [ο]ἃ Ὀγ ϑαχίαϑ 

Επαρίγίοιιβ οοπίγα Δαιλεπιαί., Υἱ]., 31, ΒΟ ΓδΓΘΒ νγα8 ΘΟΏΒΙΔΏΠΥ ἴῃ ἴπ6 μα ὶξ οἵ ααοίίηρ, 
2. ᾿Ανθρώπεια, τε8 ἡππατιῶ, ΑΛ 6. ΠΘΓΘ ΟΡρΡοββᾶ ἴο δαιμονίοις, τεδτι5. ξοϊνιῖβ (Χ6η- 

ΟΡἈ., Μέεπι., ἱ., 1, 12 ἀπὰ 16), ννΒ10} Ἠ6 8150 08}18 οὐράνια (Δίεπι., ἱν., 7, 6). ᾿Ανθρώ- 

πεια 816 τ ῃΐῃ 58 νυν] οἢ αἰ γον το]δῖθ ἴο τδη 88 ΒΌ ΟΝ, ἃ8 Πα ΘΒ Οἢ8 οἢ ἔπ ἀσβπε- 
ὕοπ οὗ τχδη, μἷ8 ἀθ8, ΒΟΡΘ8, δῃηᾶ, ἰῃ βῃογί, 811 γχογαὶ β θοῖβ ; δαιμόνια, τε5 αἷοῖ- 

πᾶ, ἅγ6 οὗ ἃ Βρθουϊδᾶν παίῃσο, ἃπ ἃ σου ργο μ πα δἰ ποῦ ΡΉγ βἰο δὶ ΟΥ τπθίρ ἢ γεῖσαὶ 

ααθβθοηβ, απ μανο πὸ αἀἰγθοῦ γϑ]ϑίοι ἴο τηδη 88 βο. ΤῊ 8 αἰβαποθοη παδῦ Ὀ6 
Ὑγ6}1 ὈΟΓΠΘ ἴῃ ΠλΪπα, 88 ΟἿ ΒΟΥ Ἶ86. ΠΔΗΥ͂ ἈΒΒΟΥΠΟῚΒ οἵ ϑοογαῖθβ τΪσῊξ ΔΡΡΘΕΓ ΥΟΥΥ͂ 

Ῥαγαάοχίοαὶ. Οἴσθτο, Ασαά,, ἴ., 15: “ ΓΟ] Βα γ6] ῬγΟΟῺΪ 6886. ἃ ΠΟΒΙΤΆ σορτιὶ- 

ὥοποθ σαπβογοῖ, γ6] δὶ τα χη] 6 σορτΐα Θββθηΐ, Π1}}1}] Τα δα θΘὴ6 (ΟΓΆ}}]..) νἱνθῃ. 

ἄσγη σοπίουγο." 

3. ᾿Ανθρωπίνη σοφία σΟΙ ΡΥ 8 οἰ Υ ἴπΠ6 τυϊβάοση οἵ νυ μὶοὴ τῆθη ἀγα ἴῃ [86 

Ῥ-ββθββίοῃ, οὐ {π6 υνυϊβάοιη σοϊαης ἴο ματηδη ὩΠ ΓΒ, ΒΟ δ8 16 ἀοβυπαθοη, ἀὰ- 
168, γοϊ ΠΟ Β, ὅζο., οὗἨ τηλα, [πῃ [0 ΤΌΥΤΏΘΥ ΒΘ η586 ἰδ ἰθ υδοᾶ ἴπ Ρ]ηξ,, “ῥοὶ., ο. γος 

ΉΘΓΟ ϑΟΟΓαΐΘΒ ΒΔΥ̓Β, “ΤῸ ἈΡΡΘΆΓΒ {Πᾶν τι ροα τθδη8 ἴο ΒΥ ὈΥ͂ ἴπ6 ογδοῖο ἔπαὶ μὰ- 

πη νυ βάοη, ἰ8. οἵ 1016 ΟΥ ΠΟ σαὰθ ἂῇ 811." Ιἢ {86 Ἰδαίου εοῆβο ΞΟΟσαῖοβ ἀβοσίθοδ 

Βυυδη νυν βάοῃι ἴο αἰ πηβοῖ, 

4. Τ᾽ μβοιὶ, ν., 10. Βοσγδῖθβ Ὀσΐπλὰβ ΡΒ] ΟΒΟΡ δι ἀονοσανὶξ 6 σοῖο δὲ ἰπ ατϑὶθαϑ 

ἙΟἸ]οσαν ῖ, οἱ ἰπ ἀοπηο8 οάδιῃ ἰπισοδαχίξ, οἱ σοθρὶς ἀ6 υἷξα οἵ γηοσῖθαβ τοθαβααο θῸ- 

Ὠἶβ οἵ πα }}8 ΠΟ ΡΓΟΓΟ. ὅ, τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν. 

6. Τὸ 18 Ὑγ6}} Κπόννιι {πᾶ [6 νγογὰ σοφιστής αἱ ἢγβὲ δὰ τὰ ΒΟμΟγΘὉ]6 τηθϑιίης, 
ι 
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δὰ {μεῖγ υἱπηοδὲ βοΤΟΥ ἰὸ βθακο [86 ΤΟ πἀαιίοηβ οἵ Κπον]θάρο, ἴὸ 
ἀπβείι]θ {π6 ἰάδαβ οἵ τίριις δπὰ ὑστοησ, οἵ νυἱγίαθ δπὰ νυἱοθ, ἴο οοῦ- 
Τουπά {Π|6 τιογὰὶ ΡοννοΥ οὗ ἠυάσιηδηϊ Ὁγ ἀϊα!οοτίοαὶ 1] υβίοηβ, δηὰ τὸ 

ἀδοίατγο ἃ {ἰΐπρ ἴο ὕ6 τίρῃ!ξ δὲ ὁὴ6 τἰτη6, δηὰ ΨΤΟΠρ δὲ ἀποί μου, ἃ5 
τμοῖγ ἱπίογοβὲ ἀϊοϊδιθά. [ηβίθδά οἵ ὑείῃρ ἐθδο γβ οὗ νυ ἰβάοτῃ, {ΠΟῪ 
ὝΕΓΘ ΤηΘΓΟ αἰαίοοιίς φυ Ό]ΟΥΒ, ΥΠῸ τηδθ ΠῸ Τηδῃ ὉΊΒΟΙ ΟΥὈΘΙΙΟΥ, 

πὰ νν8ο, Ὀγ 186 βρίγίξ οὐ φυϊθὈ] της νυ οι τμον ἀπ πιβθὰ ἀτηοηρσ 1Π6ῖγ 

ἀἰδοῖρ!θβ ὈῪ βυσὴ φυδϑιίοηβ 85 Ὑνμθίμοὺ υἱγίαο οσου!ά ὑδ ἰδυρὰΐ, ἄσ., 

Ραγαϊγζοὰ {π ρόννοῖ οὗ {{|6 τηογαὶ ΓΘ] σ85. ϑοογαῖθβ ἀϊβοονογοὰ τπ0 

ἰγγοίσίονδοιθ ἰη) υτίο5 ἱπῆίοϊεὰ ὈΥ 1π686 ρθορὶθ οὴ ἱπίθιθοίαδὶ δὰ- 

γαποσιηδηΐ ἀπά ΠιοΓΔ Υ, δηὰ ἡ ἰποββοὰ ἰπ6 ἀἰϊδιγοββίηρσ ΓΟ ΒῸ} 15 οἵ ἱΐ 

πηι οηΐ ᾿νΐ5 σοηϊοτηρογατίοβ. ΕΠ Θὰ νιν ναΐη ῥγίάθ, τη 6 ἀϊβοίρ!68 οὗ 

86 ϑορηιίδβιβ τεϊαυγηθά ἔγοι {πο ὶΓ Βο 0018 ρΡογβυδάϊηρ {ἰοιηβοῖνοϑ 

ὙΠῸ δά ἀϊδοονοτγεὰ {6 τηοδὶ γοοοηάθ ἐγατῃβ; τΠ6Ὺ τπουρσῶις {6 πι- 

Βεῖνδα ὑποαυδι δά ἴῃ {Π|6 τὶ οἵὗἉ ἀϊδρουιίηρ, ἀπὰ ἸΥΘΓΘ σΟΠΒΊΔΏΠΥ 566 κ- 
ἰπε ορρογίμπ!ε165 οἵ ἀϊδμρίαγίηρ {οἱγ δυθιοιῖθβ. ΤΉ Β 1ΠῸῪ πἡναηάοτ- 

οὐ (ἅγ ἴγοιῃ {6 ΟὨΪΥ μαι οἵἉ ΊγὰΘ υνυἰβάοι, [6 Κηουν δάσο οἵ {δ τ- 

δεῖνοβ. Βυΐ {ὴ6 ἰηδιίγυσίίοηβ οὗ 16 ϑορ ιἶδι8. ὑγοσο 5{1] τῆογο ἰη)ὰ- 

αοὰ νῖν σγοοσγτηοῦα υντἢ σοφός, α ξαρο, ἃ ϑοβοίασ ἰῃ ἐΐα υυΐάθει βοωβο--τοσ σνσὰ 
αττίεῦν ὑσέτο εοτηρτοδοτνδοά ἴῃ ἰς, Ῥγοίαρογαν νγῶν ἴδ) ἤγεϊ τνὸ βὐοριοά το πάτο 
οἵ σοφιστής ἴο ἀϊετέη κυϊσὶ τοῦτο ἀοο αν οὔ υνβο τῆακον οἴμιοτο υυΐδο, σνροςίδη 
σοσ γ8ὸ ᾿αορς εἰοηφάσησο, [0 τὸ οἵ ρονογαίων, μοϊτῖςα, οτ, ἕω ενοτί, δ Κίπά οὗ 
Ῥεησιίσαὶ κυονίοάσο, ἔγοση ἰδοῖ ὕσο ἴῸ νεογά κορμίαξ δοχυϊγοά ἴθας οὐΐουν 

τοσαοίΐης ᾿ν δίς ἢ ἐς γοιαίτ δὲ 6 τορος ἄγ, Αἰλογυγαγά, ἰν ὕνο εἴπου οἵ τ06 ο. 
δα ἐσαρόγοτῖν, ἴο ματα οὐ βοροίεξ αραίη ὕὈσσκῖησ δῷ Βοπογαῦΐο ἀρροκοη, αὐὰ 
"τς ἀρρ!»} τὸ ὕνονο τνετοτίοίκοα ννθῦο νἀ σεια  δγοά σοῦ οὐ τβοιϊογίο, ἰω νυ οι 

[νον ἰγσοῖοά οὐ ἀν οοκοῦ; συθίοςς ἴον τ0 δακὸ οἵ οχογοίδο {ἱδαπίωκ, ον ἰη- 

αἴχποο, ὑοϊουροά ἴο τμἱν εἶδεν οἵ βορδίοια, ὙΒουρ τθο ἰκίτογ οἷοφα, ἰπ αὶ οοτταίη 

Ῥοίαι οἵἉ νἱονν, ἀϊδογοά ἔγοι το ἔαστιοτ, γεῖ σονοζουσοσιεν ὑγὰν σοιητο ἴὸ Ὀοίδ, 
Τβοσεθον, σοπυρο δὸ γοσοίνοά πὸ τποῦου, ὑχγοϊουιο ἀρωίησὶ εἰν δαίπα οα]οά ἃ 
Βορδίεε (ναι, τ. Το ἀοεετίρύση οἵ α Οτγοοκ Βορδίοι οὐ ἴνο τἰπνο οὗ Βοσγαῖου ἰφ 
κκη δος το Ρτεοίαρογω οἵ Ρίαιο, [Ιὼ γοράϊος, βονγονον, ινο υυτίίορν οἵ τὐνο μὲν» 

Ἰονορένοτε οἱ (δ. Βοςγοιία. βεβοο!, [5 πῦῶσὲ ποῖ θ6 ογροίτσο τὲ ον ωά ἰπυδοὰ 
ἔγουν εἰνεῖν πιο ὁ ὑγούνων ἡ δκιγοά οἵ 10.οσ Βορδίκιν, κε πῦον σοσφο σοῦ ϑᾶνο 
πὸνγ απ τσ ὕσσε γυΐρον ἰοο ἐσνοτγο ἕω ενεῖγ σοτθασκ ρου τσα, Ὁ να ἀ6. 
φρονίμου εἴνοι ἀὔονυο 41} ὥγοοὶκ ψυτήονν δόνοῦ, αὐὰ τό Βορδίκεν υστηνοῖνον, ὉῪ 

τϑμείγ οὖν δείδοεν, συ διείσει! ἐδαγωείστγίσο ενσεωροννον δ σοῦ, Βρουκίρρυκ, είν. 

φέ εαἰῶσα ΟΡ. Γαι ίσ. Σοφιστὴς νέων ελονοίων ἐνόόζων ἐμμισθος ϑηρεντής. Ατίμκῖ,, 
ἄν δυρλίμι. Εἴόνοι, ἃ, 1ῖ, Χαοοορὶι, λίσα,, ἰ, ὅ, 13. Καὶ τὴν συφίαν ὠταύτως τοὺς 

»ν ἀργερίων τῷ βονλομίνῳ τυλοῦντος, σοφιστὺς ἀποκωλοῦσιν. τοὶ φοστγαῖ, ἐκ Ἤΐείεν. 
νων 116 ἀοά 117, 1 αλον υυτίνεσα, ὧν ΒμΠοσίγαιοε, ἀο ποὶ ἄγονν κὸν ὑγοοίσο 

ἀϊούδεινου θείσοει Βορδίοιν, ρὐονορνοτα, κενά ογοίογα, ἈΡβονίγοίων ὕγν ποσῷ» 
σον Οοευοοδοο ἀευοης τὸ Βορδίνια. Μογοονυετ, ποῖ ΟΌΪ Βοσγβέοα, "01 Απαχαρο. 
τῶι, “ὸ σοΠοά βορίνεν Ὁ. 1 ραρίυν (ἡροίον. βοῦν, Ρ.. δὴ ατνὴ δᾶ, οὐἱε. Πδίαλολ, μόν. 
δαρε ἰὼ οεύεε ἴὸ γαίφο εἰνοσσ ον δὲν οὐνο ἀϊσογ. Οοιραγο Ουγακν ἐταρδία ὅδ. 
φετίμύοο οἱ υλνο βορδίσων ἰῶ δὲν Ἰάμκεα τῷ εἰπεν ερκα με ἀεν δι ἰοοσρλίε, ᾿. ΦΏ, κεν. 



980 ΤῈ ΟΕ ΒΟΟΘΒΑΤΕΒ.. 

ΥἹΟῚ, 51π66, ὈΥῪ {ΠῚ ἀοίδπαϊηρ ]αΐ νγὰ5 ΟΠ σ, {Π056 ΤηΟΤΑΪ Ὁ τ Π 

ΟἾΡΙ65, νυ] ἢ ἀΥΘ 1Π6 ΒΌΡΡΟΥΙΒ οἵ ρυ ]ο ρθᾶσα δηᾶ ᾿Πᾶρρίπθβ8, ὙΚΘΥΘ 

ΑΥΓΙΠΟΙΔΠῪ ὑπἀουμηϊπθά. Ῥοογαΐθβ, {ΠΘΥΘΌΥΘ, ΠΥΤῚΪν τοβϑοϊνϑᾶ ἰο 46- 

γοΐθ ἢΪ5 16 ἴο {Π6 ΤηοΥ8] ᾿ηρτουθιηθηΐ οὗ 1}15 Γ6]]ονν- ΟΠ] ΖΘ 5, ἀπ δἕ 

1ῃ8 ἂσα οἵ δρουΐ {Πϊγίγ᾽ ἢ6 τηδᾶθ 1ὑ ἢ15 βαοσϑᾶ ἀπ ἴο σουπέογαοξ 

1ῃ6 ϑορῃ]βίβ, γη0 Ρουρ! θχϑα σοοᾶ 56η56, σουγιρίθα ΡῈ]. τπογα] ν, 

δηἀ Ὀγουρσηΐ ἄονγῃ ὉΡΟΠ ΡὮΠ]ΠΟΒΟΡΏΥ 1Π6 τοραυΐϊαϊίοη οὗ Ὀοΐησ {Π|6 τί 

οἵ ἀϊδβραϊζίηνσ, ΠᾶΥ, οἵ θϑίησ ἀδησθγουβ ἀπά Ἰπ]ιτου5. Ηδ δπάθαγου- 

δα ἴο Θχβῖθῦ {Πθὴ ἴῃ ΤΠ6ΙΓ πακθα ἀθίουμηϊν, ἀπα {πΠπ5 αἰ γοῦν ἃ5 

νγ6}} 5 ᾿πα γθ Υ, Ὁ. 1Π|Ὲ ἀοοίτπ65 δηὰ ΘΧχδτηρ 6 οὗ Βοι14 νυἱγίαθ, ἕο 

σΟΠίΓΙ 6. ἃ5 ΠΟΙ ἃ5 ἸΑΥ͂ ἴπ ΠΪΒβ ΡΟΥΘΥ ἴο 1Π6 ΤΊΟΓΔΪ ᾿ΡΤΟΥ ΘΠ Θηΐ 

οἵ πιδηκὶπᾶ. 

ΤῊΪΒ. ΠΟΡ]6 γϑβοϊαίοη Π6 ΓΑΙ ΓΓΠΥ πιαϊηΐαϊποα ΤΠτοΌ σ Ποῦ 5 16, 

ἘΠῚ ἴῃ Πἶβ βθυθηθθίῃ ὙΘΑΥ Π6 πιοΐ 5 ΠΙΘΠΘΥ ἀοβεπαίοη ἴπ 1ῃ6 

ΤΩΔΠΠΘΥ 50 ΡΘΠΟΓΙΑΙΠΥ͂ Κηονγη. ΜΟΥΪΘΟΥ͂ΘΥ, ϑοογαῖθβ, ἀυτηρ ΠΪ5. ΡΌΤ- 

510 οὔ Π6 ΠΙσὴ οὈ]θοῖβ οὐ ἢΪβ οχ βίθποο, [Ὁ] ονγθὰ ἃ σοῦγ56 ἴῃ ΒΟ ἢ 

16 βουρσῃΐ το λίπ ὨΪΤη561 ὑνηαΐ οἵ Υ ΡΠ Π]ΠΟΞΟΡΉΘΥ5 πα Ὀδθη δοοαβ- 

τοπηθα ἴο 566}ς τοἱέλοιιέ, ἀπ 1η15 αἰτοοῖθα αἰζθηϊίοη ἴο ἢπΠ6 ΟρΡΘΥ ΟΠ 5 

οὔ 1Π6 πλϊπ. ΤῊ οαιβ6 οὗ ῃἰβ ρΡυγβαΐησ (Π15 τηοᾶθ οὗ ἱπουσῆηξ ποῖ 

ΟΠΙΥ͂ ἀΤΌΒ6 ἴτομη [5 ΡΥ 4] τηοᾶθ οὗ {πἰπκίησ, πα ἔγοπὰ {π6 ΠΙρἢ 

1.1 ΒΥ αδοτι μϊγῖγ. 10 18, ᾿πα 664, ΘΟ ΠΘΥΑΠΥ Ὀεϊον θᾶ ἔπαῇ ἴΠ6 Ῥαθ]ς ἐθδοδίηρ 

οἵ Ξοογαΐθβθ σου ΠΟΘ Ῥ͵ΘΟΙΪΒΕΙΥ αἴ Ὠἷβ ΤΠ στο γθασ. ΒῈΣῚ ἄο ποῖ Ὀεϊίονα ἔμαξ 

ΔΩΥ͂ ΡΑΞΒΆΡΘ Οὗ Π6 ἀποϊθηΐβ οδῃ 6 Ροϊηϊοα ουΐξἧῃ βαρροτί οἵ [18 Ὀε] θοῦ, Ηονγουοσ, 
τῇ ϑοογαῖοβ, βσυύθῃ γγ ΒΘ ἃ ΣΟΌΠ δ ΤηδΠ, Πα Οἤοβθη [πὸ οὔἶοο οὗ ἃ σθῆθσαὶ θα ο σ, 

μ88 θη Ῥχγουθᾶ τυ ργθαῦ βασδοῖΥ ἔγουη βούθγαὶ Ὠϊβέουϊοαὶ ἴαοΐῖβ ΒΥ Μθίπουβ, ἴπ 

.ἷβ (εβολίο)ιιε ἀδν' ΤΡ ἰβϑεηβο]ιαζίενι, ὅτο., ᾿ὶ., Ὁ. 353. 

[Βϊἴοτ, ΒονγονΟσ, ΤΟΤΔ ΓΒ, ἰπ ἢἷβ Ηϊβίοτῃ οΓ Αποῖεπιξ Ῥλίϊοβορῆῃ (νο]. ἵ., Ῥ. 90, 

ἘΠΕΊ. ἴγϑη8.), [δὲ “ἔγοσα ἴπ6 σοπβετιποη οὗ [Π6 τηϊπᾶ οὗ ϑοογαῖθβ, νυ ἢ. Ῥγοσοθᾶ- 
ἰπρ ΤΠΓΟῸΡΉ ΤΔΗΥ͂ αἰζοπιρῖβ ἴῃ ἴπ6 αἰβοουοτυ οὗ τα, σου] Οπΐν, αἵ ἃ Ἰαΐθ μοσϊοᾶ, 

Βαᾶνθ αἰζαϊποᾶ ἴο σογίδὶ πεν, ἴδ 15 ποῦ ἱπηργ 8 0]6 ἴπαὶ μΠ6 δᾶ αὐτὶ θᾶ αἵ ἃ σῖρϑ ἀρὰ 

Ῥοίοτο μα Ῥαρδη ἴο ἱποῖζβ οἴμογβ ἴο ἴῃ6 βιαν οὗ ΡΒ]ἸΟβοργ. [Ι͂ἢ Ἐΐϊ6 πιοτὸ ἀοξαϊ θᾶ 

δοσοιηΐβ, 6 15 αἰπχοβξ γι μοὰΐ οχοθροι ἀορὶοϊθα ἃ8 δὴ οἱὰ τδη. 'ΓΉΘΓΘ ἈΥῸ ΟἿΠΟΥ 

ΤΘΆΘΟΠΙΒ, 8150, Ὑν ὨΪΟἪ ΒΟΔΓΟΟΙΥ δαμηϊῦ οὗ ἃ βι ρροβί οι ἔπαὶ μ ἀθυοΐθα Ηἰτηβοὶῦ βαᾶ: 
ΔΟΗΙΥ ἀπ 9}}] αὖ ὁποθ ἴο 1118 νοοδοι ; ΤῸΓ ἱΒβΟῸΡὮ ἰδ θ6 ἅπιθ ἴΠαῇ μἷβ ΟὈΒΟσυ δ ἢ 

οὔτμδη, υνἱτη ἃ σἱονν ἴο ἴΠ6 βοΐθποο οὗ ματα ἶΥ, μα 8 θΘ θη Το ϊοσγϑᾶ ἴο 8ἢ ΟΥ̓δοΪΘ ΤῸΣ 

ϊ8 οσσαβίοι, οὐ θα ἔπ 6 ΟΥ̓ΔΟΪ6 [5617 ᾿π}0}165 Ἠΐ5 Βανί σ ΡΥΘυ ἸΟυ ΒΥ Ρυτσβαθᾶ ΡὨΠ]ΠΟΞΟΡ» 

ἴθ] βιπαῖθβ 'π σοτγαάσηοῃ ὙΥ] ΟΠ ΟΥΘΡΒΟΙ ; ἀπ ἰξ ἰβ ααΐϊΐο οοπβίβέθηξ υνῖτῃ π6 πᾶ’ 

ἴωγο οὗ ἴῃ6 σᾶβο ἴο ΒΌΡΡοβο ἵπαΐ ἃ βθῆβο οὗ 8 βου Γ Πίηοββ ἴοσ ἔπ οὐποδξου 

οἵ γουτῃ ρταιλην οροηθᾶ ρομ Ἠΐ85 τηϊηᾶ, ἃ8 Β6 ουβογνυθᾶ ἔπ ἱπηργονοτηθηξ απ 

ἐπβίσαοίοη νυ ἰ ἢ οἴμουβ ἀοσὶνοᾶ ἔγομη Ἠΐβ βοοίθευ." [Ιπ ἃ ποῖθ ἡ {8 Ῥαββαϑο, 
ἈϊΟΥ οΌβοσνοβ, “ ΤῊΘ ββυση οι οὗἩ ΥΊσσοτβ ἴπαΐ Βοσσαΐοβ σοχησηθηοοαᾶ ἐθασμὶπν 

ἴπι δΐ8 {ΓΈ ΘΙἢ ὙΘΑΥ 18 ὙΥ ΒΟΥ ἀπουπᾶθᾶ, ὙΏμδε οὗ ΤΠ Ἰ Ὀυίιοἰς (ϑοσγαίεβ, δ 94}, ἴπαξ 

86 μαᾶ ρει ῬὨΠΟΒορ χοᾶ ἥνθ ΟΥ δἰχ ὑΘΌΓΒ Ῥοίοσο μ6 νγὰϑ Ὀγοιρὴξ Ὡροὴ ἴδ 
εἴαρο ὈΥ͂ Αὐἰβίορμδηθβ (Β.Ο.. 433), νυ μῖο ἢ ὑγουϊὰ τηδκο Εἶτα ἀθΟὰξ ἔοσΥ δὲ Ηἰβ ἅγδι 
ΔΡΡΟΆΓΆΠΟΟ 88 ἃ ἴΒΔΟΠΟΥ, 18. ποῖ ἱπηργΟΡΔΌ]6, δορὰ τη ἀπϑοᾶοίΐδ οὗ Εποϊοϊᾶθϑ 
(6Ε}],, Νοδὶ Αι, νἱ., 10) 8. ΔΡΡΑΓΘΙΟΥ ἱποοηβίβιοῃξ νυ ἢ ̓ς -π-ΤΤπ ἢ 



ο μ ΨΚ. ΓΤῖ͵Τ͵ ΠΤ ΎΎΨΓΨἽ 

1{1}ῈῈ ΟΡ ΒΟΟΒΑΤΈΒ. 5851 

εὐϊειναιίοη οἵ 16 γϑαβοῃίπρ ΡΟΎΓΟΙΒ αἰίδϊ πὰ ὈΥ͂ [Π6 ΘΧΘτΪοΠ5 οἴ 
ρτγανίουβ ἐπίπκοσβ, θὰϊ α͵80 ἵγοπὶ δχΐογπαδὶ οἰγουμηδίαποοθβ. ΤὮΘ ἰῃ- 
Ββοτίριίοα οὐ 106 ἰδιηηρίο οἵ Περι, “πον {ἐγ 56 17, ἀπὰ ἴπ6 σοὶθ- 

Ὀγαιϊοὰ ἀφδοϊαγαιίοη οἵ τμ6 Πεῖριΐς σοά, “ Ξορῇοοὶθβ 18 ννῖβθ, Ἐπσὶρὶ» 
ἄδβ ἴβ υνίβοσ, θὰ: 16 υυἰβοβί οἵ 81} τῆδθη 18 ϑοογαῖθβ,"" ΤΏΔΥ ΠᾶΥθ 

ταῖν σοπίτγίθαϊοά το ἀΐγοσέ (Π6 αἰϊοπίϊοη οἵ ϑοογαίθβ ἴο 1:6 ἰπίοσ 
πδὶ ορεγαίίοῃβ οἵ [εἰ πηϊηὰ. 
ΤῊ ἀθονο ἰπβοτίρίίοπ οἡ 1Π6 ᾿οτρὶθ οἵ Περὶ πηυβὲ πᾶν πηδὰθ ἃ 

ΥΟΓΤΥ Ρεσυ αν ἱτηργοββϑίοπ ὑροη ἐΐτη, ΓῸΓ ἮἣΘ σογίδι ΠΥ νγὰ8 186 ἢγβι 

ἴο Ὑγδοπὶ ἰξ θοσδπηθ ἃ γα οὗ στοαὶ τηογαὶ ἱπηροτίαποθ. ΤῈ ἰη- 

Βο͵ίριίοη ἰἰβε]Γ 15. νυ] Κπονγη, δηὰ ποοὰβ πὸ ζαγίΠ  Υ Θχρδηδίίοῃ. 
Βυΐϊ, 85 τοραγὰβ 16 ἀδοϊατγαίίοη οὐ 18:6 ΠεΙρμΐς ογδοὶθ, ἰξ 18 ποῖ 80 
Θαβίν ἴἰο ὕ6 δοσουηϊοά (ὉΓ. 

ΞΒοστδι68 τοΐαίθ8 16 Ὑνῃοΐο ουθηΐ ἴῃ 16 Αροΐϊορν οἵ Ρίδίο,Ἶ ννῆθτθ 

Ὧ6 ΒδγΥ5 {πδὶ δη ἰηιἰτηδίο {γίοηά οἵ μΐβ, οὔ {π| πᾶπὶθ οὔ Ομ σορδοη, 

νοπίυγος τὸ δδικ 16 ΤΠ ρος ογϑοῖο {{ {ΠΘΥΘ νγὰ8 Δ ΠΥ ΟὯ6 Ὑν͵ΒΟΓ ἴμδη 

ἀἼε (ϑοοσδίθ5), απὰ {πὲ 186 Ῥυιΐα τορι θὰ (παι {ΠΟΤ ννὰ8 πῸπΠΟ 

τνίβου, ᾿ 

{τ ἰ5Β ἱπδοδά βυγρτγίβίηρς ταὶ ΟΠ τορῆοη, ἃ {τοπὰ δπὰ ἀἰβοίρ!ο οὕ 
οὔτ ρἰοκορθοτ, νθο, ὑοβίάοβ, ἰβ ἀδβοσίδεα Βοῖἢ Ὁν Ηἷπι δηὰ ὈΚῪ ῬΊαῖο 

ἴπ τὸ Ονανΐ 65᾽ 825 ἃ υἱοϊοηϊ ἀπά ραββίοπμαιο τηδη, Βῃουθ πα νο το- 

σεῖνοά εἰΐ8 ἀηδννοῦ τὸ δΐπ αυσδιίοη. Ῥ]οββίη," {πστγοίογο, νδηΐοτοϑ 
{6 Βο0]6 σοπ͵εδοίυτο {πᾶὶ Βοσγαίοβ εἰ] Β 1 πα οοηιτγίθυϊο τὸ {ἴα 

ἱπιροκίιίοη, ἰῃ ογάοσ ΤΠΟΥΘΌΥ ἰὸ σαΐη ἀυ  ποτίν, πὰ ἴο μγορατγο 118 
Ρίδη (τ οὐδηρσίης 156 ἴογηῃ οἵ κονογητησηΐ ἰῃ Αἰ ΘΩΒ, ΤὉΓ {π|5 ννα8, 

. δοοογόίηρ ἰο δίτα, (π6 δυὰ (0γ υυϑίοῖι βοσγαῖθϑ 88 σοηβίδου! Υ ἀπά 
δο!δογαιοῖν βιγίνίησ. ΤῊνΐβ ΠΥ ροιμοβίβ, μουγουου, ἰβ ἴοο ἀστοσδίουν 
ἴο πὸ Ομ αγδοίοῦ οὐἩ βοσγαῖοβ ἴὸ "6 δά πη τοὰ υυἱτπουΐ ΓυγΊ ΠΟΥ γοβοηβ. 

Τῆο ραπείοηδίο παΐυτο οὐ ΟἸμοτορθου σοποτβ ἰξ τροτγο ργοῦαῦ]ο {πὶ 
᾿μὸ νᾶ συΐν οὐ δὴ ὑπείπηον δηά οχίγαναρδηϊ 268] ἰὸ γαΐβοὸ {6 ἴμπ)9 
οὔ μὲν πιδίον ; ὕ0υϊ, οὐ 16 οὐδοῦ δηδ, ἰξ ἐπ αἷβο ροβδίθ!)ο {ναὶ 50ο- 

γαῖδα, συδη δὶ {π81 τἰπηο, δὰ δοηφυΐγοά βδὸ γτοδί αὶ γορυϊαιίοη, {πὲ πΐΦ 

ΥΟΥ Ὑγδα ΠῸ ἸΟΠΡῸΥ ἃ πηαῖίογ οὐ ἰπἀ Πογοποῦ ἰο {π6 σταλυ Ῥγιδία. 
Τί ἀσοϊατγαιίοη οὐ ιν χοά οἵἉ ΠοΙρμί, ἐοχοῖμνον νυνί τθὸ ἀρρὶ σα» 

τίου υυϑίοιν Βοσγαίου 1.866 Οὐ (, ἐδ ὑπηυσπβε δῦ {6 πιοδὲ ἱπηροτῖ» 

οὶ ἴμσὲ ἴω {ἶνο δἰ σίογυ οὐ δὲν "Ὁ, ἃ ἰξ αίνον 5 ἃ οἷονν ἴο δὲν τυ οἹθ 

πυθποηύυσηϊ σοπόυσι πη ππυάο οὐ (πη κίησ. Ῥυοπι εἰ 5 «πὸ βόοστγα.- 
ἴσα σοπείδοτγοά δἰ πηβο! Γ 85. ἃ Πιοβδοηροῦ ρου] τὶν νοτγοὰ Ὁν τη 

Θοίεν, κι ϑδΐης υπόοτ ἰἐ» ἱπιιοὐίαιο συϊδηησο, δοά βοοὶ τὸ {6 ΑἸδο- 

1. χυφῖς τοφοελῆς, σρνφώτερβος ἐὶ Ἐξριπίδης, ὀνόρῶν ἐὲ πάντων Σῳαβότης σνφώνα: 
““π εὐφός. 4.6 ν. 3. Ρ, τδ 5 

ἃ ἴὼ δὲν Ονένέν νἀ βυλγαίεν, Ὁ. 186, κε. 
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πΐδη8, ἃ5 Π6 ΘΧρύθββο5. ΒἰΠ561Γ ἴῃ [Π6 ΑΡΟΪΟΡΎ οὗ ΡΙαἴο, ἴο ᾿πβίσαοξ 

ἃη ρτονο {π6π|.} “Βαΐ (Πα 1 ννὰβ βθηΐ,᾽ βᾶυ5 6,32 “5 ἃ ἀἰνῖηθ 

ΠΘΞΒΘΏΡΟΙ ἴο (16 βίαϊθ, γοὰ ΙΠΔΥ 586 Πα ἢ Μηδ 1 Ὑ}1}] 1611 νοα. 

ΑΒΒΌΤΘΕΙΥ ἴ 15 ποῦ ἃ ΠυτηδΔῃ [δαίαγθ ἴῃ Π16 {πα Πᾶν πεσ]θοϊθα 8}} 

ΤΩΥ ΟὟ ἰπίθγθβίβ, ἃη6 [ῸΓ ἃ σγϑαῦ ΠΌΙΩΡΘΥ οὗ γϑδῦβ5 Πᾶν ποῖ οοη- 

ΘΘΓΠΘΑ ΤΥ̓56]Γ ἀρουὰΐ Τὴν ἀοϊηθβίϊο αὔαῖγβ, ἃΠἃ πὴ ΟἸΪΥ͂ ΔΗ ΧΙΟΙΒ ΤΟΥ 

ΥΟΌΥΪ ὙΠ Άγ6, σοΐησ ἴο ΘΥΘΙΥ͂ 06 οἴ γοι ἃπᾶ δαἀϊποηϊβίησ γου, ΚΘ 

ἃ [ἈΠΟῪ ΟΥ ΘἸΔΘΥ ὈτοΟΐΠΘυ, ἴο ΓΌ]]ονν 1Π6 ραΐῃ οἵ νἰγίαθ. 5. ΤῊΘ βαῖηθ 

ΟΥ̓ΔΟΙΘ Πδά, ΡΕΊΠ Ρ5, ΒΟΠῚΘ ᾿ἰΠΠΠΘ ΠΟΘ ἡ ΠΪ5 Ὀ6] ΘΓ ἴῃ ἃ ἀθηοη, ἡ Ϊοἢ 

τΤοβίσγαϊηθα ἢϊη ἴῃ ἀουθ 1] οα565.; οὗ {Π6 οχἰβίθποθ οὐ ψμΐοῃ, ἢ6 

ΒΙΠΊΒΘΙΓ, ἃ5. γ 61} ἃ5. ἢΪβ {ΓἸ6 Πᾶ5, ΤΥ ΠΥΤΪΥ οοην ποθ, αμὰ ἡ ΠΟΒ6 

ΠαΐαγΘ Ὑγ6 5881] ΠΟΥ Ργοσθϑα ἴο δ χδϊηΐῃθ ΤΏΟΤΘ ΟἸΟΒΟΙΥ. 

λ 

ΟἸΑΡΤ ΕΝ, 117. 

Τηκ ἀφιηοη οὗ ϑ'οογαίθβ 85 αἵ 81]1] {{π||65 οαιβθα σγϑαΐ {τοῦ ]6 ἰὼ 

{1η6 σοτητϊηθηΐαίουβ, αὖ ΠΟ ν οαῃ ποΐ θ6 ἀβίοπίβηθα, βίποθ ουθα 

16 ΓΘ η 45 πα αἰβοῖρ]65. οἵ ϑοογαΐθβ ὑσοσθ ἱσπογδηΐ οὗ 115 Τ6 8] πᾶ- 

(ιγ6. ΤΙΠΔτΟ 5, μανἱηρ σΟηΒ] 6 ἃ (6 οΥδοῖα οἵ Τ͵οροηΐα5 αθοὰξὲ 

1ἴ, γθοοϊν θα πὸ βαϊ βίδοϊουυ ἃΠβυυου. τη Γ 5 ἀβκοα βοογαΐθβ ἀρουΐ 

{η6 παΐαγθ οὗ μἰβ ἀθῖηομ, θὰ γϑοοῖνθα ΠῸ ΔΉΒΥΨΟΥ δἷ 8]}, ρϑυμαρ5 

1. [Ὀο]ρσίιοκ, ἴῃ μἷ5. ϑοκγαΐοβ, Ἰατη θηΐβ ἴΠαῦ Του μου] 6 ΤΠ ΔΩΥ͂ ΟΥ̓́Θ ΘΙΠΟΠΡ 

ἴπ6 Δἀτηΐγουβ οἵ βοοσαῖθβ ἰὴ ἴΠ6 Ῥσοβθηῦ ἀν, ὑγ 0, {1 βοπηθ οὗ μἰβ ΘΟ θυ ρΟΥΑΥ 68 
δ ηα ἨΪϊβΒ ἡᾶ 68, ἴα κ6 [Π6 Ἥγᾷο]θ ΤῸ ἃ Ποίίοη, δῃα ᾿Ϊ5 ἈΡΡ θα] ἴο ἰδ ἴῸΣ ἴσον. ὙΝΊΙ 

δ5 ΤΠ] ]ΟὮ σϑάβοι, ΝΜ. Ὁ. ΤΠ] ηΚ8, ταῖϊσηῦ “ΠΟ μγαΒ ἃ Κοπρὶβ, Οὐ Ῥαβοδῖ, ΟΥὁ ἘΘΠΘΙοα, 6 

Ββαβροοϊορα οἵ δὴ δῇδοίδθ οι οἵ ἘαυἽΠΓΥ νυ μΘ πον σοπῆγιη ΤΠποὶσ σου ν ΟΟ5. ΟἹ 

Βδογϑα βιθ]θοῖβ ὈΥ͂Τ απο ΠΟ ἢ5. ἴγοτα ἴπ6 ΒΙΌ]6, Τὴ κΚ τἤθτη, Ξοοσαῖθβ τναβ, ἴῃ τ. 6 

Ῥοβῦ βΒθῆ86 οὔ ἴΠ6 νγογᾶ, ἃ ΜΙ υβεὶς; απ ἴΠ6 ἈΠΒΎΥΟΥΒ οἵ [Π6 ΠΟΙρΡΗΐο ογδοῖο οχϑσοὶβ- 

εἃ δὰ ᾿ἰπἤμποποθ οα ἴΠ6 νῦϑαὶ ἐπα νγοθ οἵ ασθθῦο, βιγηϊασ τὸ ταῦ νυ ϊ ἢ ἴπ6 ΒΙΌ]6 

Θχοσῖβ ἡ ἴπ6 ἀθβ πἰθβ ηα ρῬτγοσθθαϊησβ οἵ ΟΠ γϊβιοηάοτη. Βὺΐ Μι. ΤΕ νν ἢ] τὸ- 

ΤΩΔΤ ΚΒ, ἴῃ ἴΠ6 δἰ χα ΠΌΤΟΥ οἵ πὸ “ ῬΒΪΟΙοσοα] ΜαΒΘΌτΩ" (Ρ. 587), ὕγοσα υυ μοι 

ἴμε ῥγϑοθαϊηρ αι 08 ἴγοσι ΤΠ] Υ οἸκ᾽8 ὑνουὶς ἤν Ὀθθὴ ἴαῖκθη, “ΤΠ δὲ ἴδ πᾶν θῸ 
ΤΟ Δ Υ σοποοϊν θᾶ, πα βθουηβ ἴο θ6 σοηῆγμηθα ὈΥ͂ ΒΟ σαὶ δα Ππθητῖο πσσοιιηῖβ, ἔπαξ 

Βοογαῖθβ ΤΘΆ]ΠΥ σοηβ ἀοσγοα Ηἰτηβο]Γ 88 ΤᾺ] π σ᾽ ἃ αἰνῖπο τη ϊββίοπ ὈΥ ᾿ἷβ ᾿ἰξ ἀπ 1δ- 

ῬΟΥΒ; Ῥὰΐ {πᾶῦ τηῖ8 ἰᾶθα νγὰβ ἢγϑὺ Βα σσοβιθα ἴο Ἠΐπὶ ὈΥ͂ ἴπ6 Το οΙρὶς οὐδοῖθ ἴβ, ἕῸ Β8Υ͂ 

ἴπ6 Ἰδαβῦ, θα ΓΘ ΠΟ] Υ  ΡΓΌΆΌ]6, ΓΟ 5]. Βα οἢ ἀπ ἀοοϊαθηΐαὶ ΘσσΌγγΘησδ ([ὉΥ τνῆῸ 

Ῥὰϊ ἃ βίποοστο Ῥᾶσδη σαη Ὀο]ονο ἰδ τὸ παν ὈΘΘῚ ΤΠΟΤῸ ) δ Υ πᾶν σοπεσ υϊοα ἴῸ 

σομῆγηη [Π6 ἱπη ρΓ ββίοη, ἃ τπὰν παν σἴνοι ἰδ ἃ ἀοβηϊζο ἔογυι ἴῃ Βὶβ πυϊπᾶ, Βὰξ 

ΒΌΓΟΙΥ 118 Ομ αγδοῖευ απ ρα γβοὶβ πα θθ οι εἰγοδαν ἤχοα, θθίογ ΟΒεθσορθοι οουϊᾶ 

Βαγνο νοπιγεὰ τὸ ἱπααΐτο Ὑν ΠΟΙ͂ΟΣ ΔῊΝ τηδπ ὈοτοΥ ἀοβοσνοᾶ ἴΠ6 ἘΠῚ οὗ ννῖδο. Νὸ 

Δα Ποηδὶ αἰ στιὶ εν 18 ἱπηρασγιοα τὸ ὨΪ5 βο᾽ -ἀονοῦοη Ὀν σοπε ἀουῖησ ἴδ α5 ἴπὸ οἴδοξ οἵ 

ΒΌΟΝ ἃ σαβαα] ἱπβρί γα θη. Ὁ νΥᾺΒ ἴΠ6 ΒΡ; ΘΟΙΒ, ΠΟΟΘΕΒΗΥΥ ΓΟΒῺΪ οὗ ἷβ τα ογαΐ 

αὐα ἰητο]]οῖα ἃ] οοηπβεατου, ἀπ ποοᾶὰοᾶ ποῖ τὸ 6 σοπποοϊοα υυῖτὰ ἴδ οἴοσηαὶ 

οΥου οἵ Ῥγονϊάσηοο ὈΥ͂ ἃ [16 80 ἔγδ!! ἃ8. ἃ ῬΟΥΒ Ὁ] Β ρου βυ ἴοι.᾽"--ἼᾺ.} 

ῷ. ῬΙαἴο, “ροϊοξ.., ο. χΥ 3. ΟΟμλρδτο Ρ]αΐ,, Αἰοὲν., ᾿ὶ., νὰ Τὸ Περιιϑὶ., νἱ, 
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δεοᾶσβο ϑοοτδίθβ Ὠϊτηβοῖγ μουριξ ἴὲ βοτηοί μη σ φαϊίθ ἱποοιηρτολθη.- 
βΒ'δ]6. Ετοπὶ ἴπαξϊ τὸ ἢ6 ἀἰὰ ποΐὶ Ῥγοροθθ 8Υ͂ ΟἴΘΥ φυσβίϊου οα 

{15 βυδήοοι." ΤῊΘ οχραπδίϊοπβ οὔ Π6 τηοτο ἀποίθηϊ σου ηϊδίοῦβ 
8,6 αἰπιοβὲ 8}} οἵ ἃ βυρογπδίῃγαὶ Κἰπά. ΤῊ σγϑαῖθυ πυτηθογ οὔ [86 
Θοοϊοβίαβιϊοδι Γαϊθοτβ ἀθοϊαγοα ἴδ τὸ Ὀ6 1π6Ὸ ἀον 3 Απάτγονν Ὠδοΐοσ,; 

ἴο θ6 ἃ συατάϊδη δηροὶ. [Ὁ 85 δ15ο θθϑὴ αἰϊοτηρίθα ἴο δχρὶ δίῃ 1818 

Τυδηΐ8] ρῃδποιηθηοῦ ἴῃ ἃ ΠαΪΌΓΑΙ ὙΥΔΥ ; δπὰ σδη ἴξ θ6 τνοπάογρὰ δὲ 
{Γ τ6 σϑβῸϊ!5 ἸΥΟΤΟ τῆστθ δοβυγαϊ 65 ̓  ΘΌΘΝ δὴ ΠΥροΙ ΠΟ βὶβ 15. ὑγδ- 
βοτυεὰ ὈΥ ῬΙυΐατοῖ ἴῃ ΒΒ 558  οἡ 1ἴῃη6 ἀξτηοη οὗ ϑοοστγαίοβ, ἴπ πο ἢ 
ἷξ 15 βαϊὰ ἰο αν ὕδθπ ἃ πιθτὸ ἀἰν  παιίοη ἔγοπι βηθοζίηρσ ; δη ΠΥροῖἢ 
658 νυ μος ονθη ἰπ τηοάσγῃ {ἰπη65 85 ΤὉαπὰ πη δἀνοσδίο ἴῃ Μ. Μο- 
τίη." ϑοοστγαίθβ Ηἰτηβοῖ σοτγίδίην ἀἰὰ ποὶ υπάογβίαηα ὈΥ ἴδ ἃ ΠΊΟΤΘ 

Ῥπιάσποθ δοσυΐγοὰ ὈΚΥ ΘΧροτίοησθ, 35 85 ὕδθη αββοτίοα ὈΥ͂ ΟἸΠΘΓΒ, 

ἴογ {π|6 ὙΟΓΥ πᾶπιδ οὗ ἀσηοῃ, νυ Ποῖ, δοοοτάϊηρσ ἴο 1π6 ἀοδηϊτίοη οἵ 
Ασήβιοι!δ," πηδϑη5 οἰ  τη6 ΤΟΥ ἰἰΒ6 ! Γ, ΟΥ ἃ ὑνοσκ οὐ ἴπ6 Ἰ)οίιν, 

Βυρσοβίβ ἴο 05 βοπιοι ηρ ογοπὰ 1Π6 ΒρΡΊΘΤΟ οὗ σοτητηοη δχροσίθησο. 

Τὸ βύρροδο, νυ ῬΙοββίη," {πᾶὶ (6 ἀττηοη οὗἉ βοσγαῖθβ νὰ ἃ ἤο- 
τίση, νυνί νου ὰ Ὁ πδ0]6 λΐπι, ὈῪ 186 εἰσ ορίπίοη ἢ6 ὑνουἹὰ {πότὸ- 

ὈΥ δοσυΐγο, ἰο τϑδ]ῖΖ6 [ι18 ρίαπ οὗ ομδηρίηρ 16 ἕοττη οὗ ρσονθγητηδηΐ 
ἴπ Αἰμδηβ, ἰ5 ὅπ Ὠγροῖ μοβὶβ ὑν πο τοβὶβ οὐ ἴοο δυδί ΓΆΤΥ στουπάβ, 
ἀπά [8 ἴοο ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴο0 150 νΟΓΔΟΙΟΌΒ ΟΠΒΥΔΟΙΟΥ οὐὁἨ ϑοσγαῖθοβ δύοσ ἴο 
Ὅ6 αὐορίδά ὉῪ ἂπν ἱπιο! σοτὶ ΒΟ ΠΟΙΆ Γ. 

Βυΐ, ποινν δια πάϊηρ τπ65ὸ ορροβίτο τηοῦδ5 οὐ ὀχρ  πδίίοη, ἰΐ ΠΙΔΥ͂ 
ποῖ 86 ΒῸ ΨΟΤῪ ἀἰΠίσυ! τ: τὸ ἀγτίνο αἱ 8 10δι νἱονν οὐ το σοηΐοβ οὐ 506- 

Ταΐοα Ὁ πη ἰιἰδίοτίσο- ΒΥ ΘΠ οί 8] το οὐ ἱπαυΐγυ. [τ νγα8, ροτ- 

μιαρβ, ποιῃΐπα τηοτο {θη ἃ δίγοηρ ργοβοηζ πηδηΐ, υυλΐοῖι, δος ἀΐγοοι- ͵ 

οὰ Ὀγ ἀπ δοουγαίο Κπον]οάρο οἵ ενΐησβ, ᾿οὰ μίτῃ τὸ Ὅπιῃ ε͵ἰ8 Θοπο υ- 
βίομβ ἥγοιν σαῦυβο ἴὸ οἴδοι ὉνῪ δηδίοσυ, νοῦς νἷ8. θοίης ρογίδοι ν 
σοπβείουν οἵ {πὸ ργοσοββ, Κθσι δὴ χα θὰ (δοιπρ οὐἩ ργοβοπείποης 
ἴα οἤδη Τουπὰ ἴῃ ρεγβοῦβ οὐ ἃ Ἰἰν οἸῪ ἱπιασίπαιίοη ἀπά τοῆησὰ ογμδη- 
ἰχαιϊίου δὰ τπ δὶ Βοογαῖδα θοϊοπ σοῦ τὸ 15 οἴαπα νν ΠῚ ὕα βόδη ποτο- 
ἴον. Βυὶ βοοτγαίδυ ἰνἰ πη δο !  δοίυ λιν σορδί οτγρὶ ὁ δα ἀη ἰοννατὰ 

ἀϊνίηπο νοίοο {ὑπι γοδιγαί πο δε πὶ ἔγοῦι δηκοσίης ἰὰ υπρτορίτίου υἢ- 

1. Ρήγα, ὲ Πσυιονίο δοεγαιία, υ. ὅδ, Οσαγὺν οὐμεσυοῦ ΤΌΤ δὴ ἴο 0.0 
Ροΐοι (Οενελίομε ἀὲσ Ρεγολοίασίε, ». Ἐν5), " Τθοτο ἀγὸ τοδον νη αν. οἵ υυμίον Βοε. 

νον νου πο ἴοσγιη ΔῺΥ εἰσὰν ἰάσα, Κὐεἢ ὧν ἀγούτην; οἴδνονν οἵ μεν μο οὐκί 

ποῖ, ἐυερ ὧν δὲν ἀννου." 
3, Τουταπίκε, [δὲ 4“.κέσια, ἡ Αἰυπι Ὀιστηοηίαπν ΠῊ ἃ ῬΌστο οἵουν ἕκεκο, μονα τα 

τὸ νόσὰ μανδοεσοσυτο. 

3. 5 ὕνο ργοίνεσ ἰο μὶν Ῥτοθεῖ ἱγαπολωιίου οὐ ἑοῖο ἀναϊοσυον οὐὨ Ρῆωϊο. 
4, ἴη θν» Μέμιοέγεν δὲ 7, πένάίωνε τἰγόν ἀεν Πεσίενεν ἐε Γ᾿ Αδαδένοίε Πογαῖε ἄεν ἣν 

φεσίρείνπε ὦ εν Βεῖϊεν Ιαύνων, ὕσῦνο ἵν. Ὁ. ἸΏ, ἃ Ῥασγία, 1705]. 
δ λαοῦ Ης͵ Ὧν: ἢ δοὺς ὃ διεοῦ ἔργον. 6. Οὐνέν υπκ ὁ βοῖσαίεν, Ὁ. 1Δ6, δον. 
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ἀουίακίησβ. “1115 ΠΥΡΟΙΠ6515 ΞΘΘΠῚ5 ἰο θ6 ΓᾺΠΥ σοπῆβιτηθᾷ, ποῖ οΡὶν 

ὈΥ [16 υἀπίνϑυβαὶ Ὀθ] οἵ οὗ δἀποίθηΐ ασθθοθ δηᾷ Ἀομηθ ἴῃ σαδγϊδη 

ΒΡ ΓΒ, νμο αἰζοπαθα τηθῃ ΠΠΌΙΩ {Π|6 11 Ὀἰσγίῃ, Ὀὰΐ 4150 ὈΥ Π6 ΤΏ ΠΟΥ 

ἴῃ νυ Ιοἢ ϑοογαΐθβ ἢ 561 ΒρΡΘ ΚΒ οἵ [Π15 ἀθιηοῃ, δηᾶ ὈΥ 186 δχδιὴ- 

ΡΪ65. ννῃΐο ἀγα τϑοοταθα οὗ 115 ἱπῆπιθποθ. ΤῊΘ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ Ραββα 5 

ὙΠΟ. ΥΘΙῸΓ 10 {Π15 ἀθθιηοη. ἃΓΘ ἴῃ ἴῃ ὙΠπθαρσοβ᾽ὶ ἀπὰ Αροϊορσυ" οὗ 

ΡΙαΐο, ἀπᾶ ἰπ 1η6 Μϑιηουδθ α οὗ ΧΘπορμοη.3 Ῥ]αΐο ἀπὰ Χοπορθοῃ 

Βθρῖὴ ἴο οοηίγζασίοῖ οὶ Οἵ ΠΟΥ ὁπ 1η15 ροϊπί ; [Ὁ ΡῬ]αΐο βίαΐθβ {πῶΐ 

116 ἄφτποπ ΟὨΪΥ 564 ἴο τοβίτζαϊη Ὠΐτη, θυ ΧΘΠΟΡΠΟΙ Τρ βθηΐβ μ6 

δϑηϊὰβ ἃ5 ἀἰβοιοβίηρ ἴο ᾿ἰπὶ {Π6 Γαΐαγ8 ἴπ σΘηΘ͵Ά], μαΐ 5μουᾶ ποί 

θ6 ἄοῃθ δἃ5 Ὑ7Ὸ11 ἃ5 σγῆαΐ 5ῃου]ᾷ Ὀ6 ἄοπθ. Βαΐ θοίῃ βίαίθμπηθηΐβ, 

[που ἢ ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ σομγδαϊοίουν, οαΠ, 85 ΟΠΔΥρθητθυ ἀπ Τϑηπο- 

ΓΔ Πη5 ΟΌΞΘΙΥΘ, Ὀ6 ὙΘΥῪ ὍὙ611 ΤΘΟΟΠΟΙ]ΘΑ ; [ῸΥ Ῥ]αΐο ΟἸΪΥ͂ ΘΧΡΥΙΘΒΒΕ5 

Βἰμη56Ι τόσα ἀθοιΘα]γ ἴῃ βαυὶηρ [Παΐ [Π6 νοὶοθ Πδα ΟΠΪΥ τοβίγαϊπθα, 

δΔηἃ ΠΟΥΘΥ ἱπῃρ6 116 μη. Αὐοἰϊοπβ ΠΌΤΩ Ὑ ΙΟἢ Π6 νγὰ5 ποῖ σϑβίσγαϊη- 

οα “οῚ6 Ἰαυυτα] ἰο Ηΐτη, ἀπα ππαίζοπαθα νυ] ἀάησου. [Ιἢ {Π6 Δρο]- 

ΟΕῪ οἵ Ρ]αΐο," ΒΘ ΘΟποΙ65, ἤτοτὴ ῃ6 5116 π66 οὗ {Π6 γοῖσθ ἀυτίησ 

[Π6 1Ἰαἰτου ρουϊοᾶ οἵ ἢΪ5 1|8, [Παὐ νυ βαΐθυ θυ {π6π ΠΔΡΡΘηΘα ἴο Πἰπὶ νγὰ5 

ἴον μἷΐβ σοοᾶ. Βιυΐῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 065 ποῦ ἀὐαν ἃ ῬΊΘΟΙβΘ αἰβιϊποίίοῃ 

Ὀούνγθθη ἐπμαΐ νγῃ θη 1η6 νοὶοα αἰ γΘΟΙΥ σοϊημπηδηαθᾷ, ἀπᾶ {παΐ ν ϊοἢ 

ϑοοταίθβ Θοποϊα θα ἔγοτη 115 5116 η06.7 

Οὐὖτ νἱϑνν οὔ 6 παΐασο οὔ [Π6 ἀθιηοη οὗ ϑοογζαΐθβ 18 {Π|5 ΟΠ Π- 

δα ὈΥ [Π6 ΤηᾶΠΠΘΥ ἴῃ ΜΘ ἢ ἢ ὨΪΠΊΒ6]Γ 15 Τθργθβθηΐθα ἃ5 θχρυθββίηρ 

ΕἸ Πη5ΘΙΓ ἀροπ 1, ὈΥ οί ΧΘπορμοη ἀμ Ῥ]αΐο. Βαΐ {πΠ6 Ῥγοθ ὉΠ ΠΥ 

ἰδ 5:1 τιοσα ἰῃόγθαβθα ΒΥ 1Π6 βχατηρὶθβ νυν μῖοι ϑοογαίθβ ρσῖνεβ 85 ἴΠ6 

1. ἴπ ἴ6 ΤἼξεα,φε5 ἢ6 βᾶγβ: Ἔστι γάρ τι ϑείᾳ μοίρᾳ παρεπόμενον ἐμοὶ ἐκ παιδὸς 
ἀρξάμενον δαιμόνιον. ἔστι δὲ τοῦτο φωνή, ἥ, ὅταν γένηται, ἀεΐ μοι σημαίνει, ὃ ἂν μέλλω 

πράττειν, τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ οὐδέποτε, Ῥ. 158, Ὁ. ΟΟμΣΡΑΓΘ ΟἴσοΓο, 196 
Τὸ ϊυϊπαι., ἱ., 84. Αδὸ ἱπᾶθοᾶ (ὰ 186 «οισπ. Ῥλϊϊοὶ. ὉΥῪ Ἠδυβὶ Βεαϊίσαγα, 1803, Ρ, 

960) ἀββοσῖβ {πῇ ἴμ6 ΤΆεασοβ 1ῖβ Ερυσίουβ; θαΐσθυθη ἐξ τγθ σου] δαμηϊῇ {{18.--τοῦσο 

τητιβὲ γεῦ οομδ88 ἐμ δῦ, ΘΟ β᾽ ἀθυϊηρ [Π6 ἀρτθοπαθηῦ νυ [86 ΟἿΠΘΥ ῬάββαϑοΒ οὗ ΡΊ]αἴο, 

ῬΙαϊοιῖς ἐποιρΐβ, αὖ Ἰθαβῦ, σομβαζαζο 118 θα 818, 

9. Τὰ ἴμ6 “ψμοϊορσυ Β6 βρϑδκβ αἰτηοβὲ πὶ [}6 βᾶτηθ ΤΏΒΏΠΟΥ : ᾿Εμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ 

παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, ἥ, ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει με τούτου, ὃ ἂν 
μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε, ο. χἰχ. ΟὐΟτάρατο ΡΪδΐ, Ῥλαάν., Ρ. 942, Β. 

3. Σωκράτης, Βα 578 ΧΘΟΠΟΡΒΟΙ, ὥςπερ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε. τὸ δαιμόνιον γάρ, 
ἔφη, σημαίνειν. καὶ πολλοῖς τῶν ξυνόντων πβοηγόρευε, τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, 

ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος. Καὶ τοῖς μὲν πειθομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ 

πειθομένοις μετέμελε.---Μεπιοταῦ., Ἰ., Ἱ, 4. 4. 1α Ῥὶε ἀς ϑοογαῖε, Η. 104, 

5. Οεβολίοιε εν Ῥλὶϊοβορ)ιῖε, νοἹ. ἰὶ., Ῥ». 33, 8. Ο. χσχὶ, 

ἡ. [Μτ. Ταλγῖνν αι], ἐπ 6 “ ῬΗΣ οΙοσῖοαὶ Μαβϑυμι," Νο. νἱ., Ρ. ὅ88, αἰϑοὸ συμ 8, 

κ᾿ αιαῖ ἴσο 18 ΤΘΘΠΥ τὸ ἱποοπβι βίο ΠΟΥ Ὀθῦνγθθη ἴπ6 Ῥαββαρο ἴῃ ΧΘΠΟΡμοι δηὰ 86 

αββογίοπ ἴῃ ἴπ6 ΔΡΟΪΟΡΎ πὰ ἴῃ Ἰὸ Ῥμεθᾶγαβ; ἴον ἴδ ἰ ουϊάθης [πδὲ ἃ βῖστι νυν μῖο ἢ 

ΟΠΪΥ Του αᾶο ταὶ, ὈΥ [8 ΔΌΒοποΘ, Βίμουν νυ λιαῦ νγα8 ρουτηἰ το, δηᾶ πνὰ8 αὶ Ροβίἅνο 

κἰμᾶ οἵ σφυϊᾶδησο ταὐϑιξ ποῦ ἱπυργοΡΟΥΥ Ὅ6 πβουϊθοα ἴο ξ. "ΤᾺ 
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ἐγαῖι5. οὔ ἴδ βυρροβίίοπβ οὔ 186 ἀσπιοη. “ΤῊΘ σοπῖυβ δαάν βεὰ ἢΐπὶ 
ποῖ ἴὸ 18 Κ8 ΔηῪ Ρᾶτὶ ἴπ ρυδ]ίο αἴδίγβ," ἀπὰ δὲ ἄγβί ἀϊὰ ποὶ δ᾽]ουν Ὠΐτῃ 
ἴο δηΐου ἱπίο ΔΩΥ͂ ἱπεϊπιδίθ σοηηδοίοη5 νΠ ἢ ΑἸοϊδ 65.323 ϑοογαΐθβ, 
οἱ δἶ5 Προ: πον τη ἀείδαξ οὗ Πο] πὶ, ννᾶ5 ὑγασηθὰ ὉΥῪ μἷβ σϑηίαβ, 

απὰ, ἴπ σοηβοαύθῃοο οὗ ἴξ, υγουὰ ποῖ [8 Κ6 1Π|6 ΒΆΤΏΘ ὙΓΔΥ 85 16 οἱἢ- 

ΕΓΒ. Ἠδ αἷβο ἀϊββυδάθα ἢ5 {τ᾿6πὰβ ἔγοτη ὑπάθτίακίπρ ΡΡΑΓΘΏΥ 
ἱπάϊπογθης δοιίοπβ--- ΟΠ δυτη 65, ἔγοπὶ υἰβιτησ ἴη6 Νοιηθδπ Κ8ΠῚ68 ; 
“Τιπιδτοιυ8, ἔγοτ τοι γίηρ γοότὴ {Π|6 τοραβί---ηὰ ἢδ 4150 ορροβϑὰ 1ῃ6 
ἀχροδίείοη ἴο Κίον. ΑἹΙ (18 6 σουἹὰ πᾶν Κπούνη, τ Πποὺϊ τουὸ- 

ἰδεΐοπ, ἴῃ ΒΟΠῚΘ τυθάβυγο ΌΥ ἃπ δοοῦυγαϊθ Κπουϊθάρσο οἵ οἰγουπιδίδη- 
668, ἴο νυ7μίονι, ἰπ πηοβὲὶ σᾶ565, ουθῦυ-ἀδὺ ὀχροτγίοποθ νου Ἰοδὰ πἷπὶ ; 

δά τοδὴν ἰπίηρσβ, οα 1:6 οἴμοτ παπᾶ, πηυδὲ 06 αἰϊγιδυϊοὰ ἴο οδποΘ 
1: [5 ποῖ ΠκεῚῪ τπδὲ τη νοῖςο οὐ υυϑῖσι Ξοστγαίθβ βΒρθᾶκβ Ββῃουϊά πᾶνθ 
ὕδθη ἃ τῇργο ἥρυγαιϊνο ὄχργοββίοη: [6 νγὰ5, ἱηάθθά, σοηνίποδὰ οὗ 
115 τοα]έν, νυ ἰοῖ 18 ΒΌ Π οἰ ΠΕ Υ δοσουπίοα ΓῸΓ ὉΥ Ϊ8 τηθηΐδὶ ογζϑη- 
“«αιίοη. ΤῊΐβ σον οτίου οἵ ϑβοογαίοβ νγἋϑ ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ [ΔΟ αι οὰ ὈΥ 

ἀνθ θοΙοΥ οὗἩὨ τπ6 ἀποίθηςβ ἴῃ ἴπ6 ἀϊγοοῖ ἱπῆσθποο οὗ ἴμ6 θ᾽  Ὑ οα 
πἰδῃ, πὰ ἵπ συλτάϊδη 5ρί γι [5 γνηο δοσοιηρϑηϊθα τηδη ἴγοπῃ ᾿ἷ8 Ὀἱτ ; 

δηὰ το ἜΒρΘΟ ΠΥ ὈΥ 8. οὐγὴ ὈΘ ΘΓ ἴῃ 116 οἷοβ σοππδοίίοῃ ὕ6- 
νοι 1π6 πυπίδη τᾶσο δηὰ 1π6 Ἰοἰ ἵν, 85. ὙΥΟῚΪ ἃ5. ὈΥ 15 ἱσηόγαποθ 
οἵ πρδηΐδὶ ρἐμ]οβορὴν." 

1, Τοῦτό ἐστιν ὃ μοι ἐναντιοῦται τὰ τολιτικὰ πράττειν. Αροϊας., ς. χὶχ. Ἠωο δίτ»» 
ΜΓ κἀδν τἶνο γούροῦ ἐπιπνοάίοτοῖν αἰτοχυνατγά : “ Βοσαυδο αἢ δοιουῖ τῶδο νέο Σου. 

ιν τοι 150 ποοϊύτυδο ααὰ ργονσηῖν αρϊαννίω! δοιίίοωα, πδὲ ὉΥ ποοοαείευ ἵνο- 
σοιῦο α νἱοῦσω ἴὸ δἰν βουσίν." 

5. αἰεί, τ, ». 105, Ε. Ηοτο, ἴοο, Βο αὐδάν ἔο σοαδοῦ, θθοσσμο, Βὸ δαίὰ, ΑἹοίθίν.: 
ὅδε ἴω μείν γουιν νυου!ὰ ποῖ δβονὸ "πύσενοά τὸ υἱὲ ἰησιχωσίοην νυυῖτο ὑσοροτν αἰξουιίου, 
αὐ μο ιοτοίοτο ἐθου!ὰ μανὸ σροκσῃ ἰη γαίῃ, 

3, Οἴδατο, τὲ Ὀίέρέπαε, ἰ, δέ. Ιάστῃ Βοσγοῖοι, στα ἀροά Ποϊυτα ταδδο μα ρτιδῖυτα 
διδοῖ, 1, δενοῖο μεισίοτο, Γυφυτοΐηοσ συτω ἔρφο 1 δομοῖο, υἱ νσηΐατ ονὲ ἰα ἐγὐνίαχα, 
φυάστα, 4υα οοἰοτί, ἔρυτο ποϊοῦαι, (οί νων αυσσορεῖνοι, σὺς ποῦ σαάστῃ υἱὰ μὸσ- 

φετοι, ἀσισετατί το α ὅδο ἀἰκίε, τῶτν φυμίοση {(, 4! αἰέα νυἱα ἔαροταις, ως μονα 

φααίεκίει ἱνοίδοσανι!:. ΤῊ στο ἐν τθοσζο τονε σου γ (νο αοιρον οἵ 9 
βοενγωῖίο 1, εἰῖσεν, Ρ. ὅ μεν 7. 

4. Τινῖν οἱνά ἀσνεέγαὶ οἵδοῖν ἰησίκοσν αγὸ γε αϊοῦ ἰη (να ΤΆεα σεν οὐ Ρίδιο, μ. 199, 

μοῦ. ΟἵΠαετο, [δε έεένσε, ἱ., δέ, οὔρασνυον ἴδ: ἃ ὅσσαι πυιοδαν οἵ συοὺ ἰπσίαποον 

νετο τοουτάο ὑγ Αὐεραθος ἰὼ δίν ὑυοοὶ» δὲ δέον αείονε. ἔϊριινο ἀγὸ αἷρὸ τϑσῶ» 
δοιονά ὃν Οἰδοτο δέενιρον, 

6. [δοδυδοϑοντονεῖνον, μονεσνοτ, ριον ἔγοιῃ αὶ βανδαβὸ ἴῃ ἴο Αασιοναδίϊέα (1, 
ψ 8. 5) οἵ Χεαιορίνου, εὐνοῖ Βοσγαῖος δστρο σου ὠσνον μόνο οοροίδογοί δὲν ὁφεμώ- 
᾿ἰνν ἰπ τ.α σι οἵ α «ροείδο “υρεγησίογαὶ ὑαίος ; ἴον Χσοορδοῦ νογο σροῦκν οἵα 
' κοιροίδίεις γουσεθίίες ἴω κίεν εὐνο ογάμηαγυ ἐπεγαπυσιι οὐ ἀϊνίονείοι, ὧν μέγα, 

ψοίοσα, σαμοτα, ἐμετίδεον. βοο " ῬμΠοϊοκίοο! Μουνσυμι," Νο. νἱὶ ν». δ, Ημιος, ἰα 

"ὲν “Ἡϊοίον. οἵ Ανείκες ΓΜ ονορθγ" (τοὶ, ας ».. 51.290), οὐννατνοι, " ὟΝ ο αὐνα!! ποῖ, 
μενναρα, δο ἰπτ τοῦς ἡ ψα σπριαίη ιν. ἀσπνοπένν οἱ βοσγαῖσο δο βοθίης πθοτο 
τκο σχεία εν οἱ ἐοεϊος, σπρτορείος ἰραεὶ Γ ὧν ἃ ἔμ οἵ ργουσούπνσηι. [1 ποσὶ 

᾿» 
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Τὸ {815 ἀρρθᾶϊβ {μαΐ 1π6 ἀθηοη οὐ ϑοογδαίθβ ΠΊΘΥΘΙΥ τοϊαίθὰ τῷ 
{Ὠϊηρβ [Π6 σΟῃΒΘ4ΊΘη66 ΟὗὨ ὙΨΏΪΟΝ ννὰ5 ποθγίδίη ἢ Ὀυΐ, ὙΠ ΠΘΏΘΥΘΥ {Π|Ὸ 

ΤΠΟΤΔΠ ΠΥ οὗἩ ἀη δοίΐοη νγὰβ ἀἰβοιββθα, ϑοοσαΐθβ ΠΘΥΘΥ ΤΟ ουγθα ἴο ἢΪ5 

ἀφιηθοπ. ΠὼῸ ννὰβ ρου!βοῖυ σοηνίησθα {Πδΐ, ἴῃ ΟΥΘΙ ἰο Κπονῦ νῆα 

1Β τἱρσηΐ δηα ΨΤΟΠσ, ΤΘΆΒΟΠ 15 {Π6 ΟΠ]Υ͂ ΠΠΘΥΥΪΏ ΡΥΪΠΟΙΡΙΘ.} ΑἸηοησ 

ποῖ, ΒΟΥΥΘΥΘΥ, Ὀ6 ΒΡΡΟΒΘΩ {Παΐ νγα βϑοῖς ἔΟυ ΡΥ ἴο βούθοῃ ϑοογαΐοβ ΤτΌσα 9 τη - 
Ῥαυΐϊδθοι οἵ ΒΡΟΥΞΕ ΠΟΙ ; ΤῸ Ϊβ ορίπῖοη οἵ ἀθιηομῖδοδ] ᾿πῸ 8 ]ΟῺΒ τγ88 ἴῃ Ὡπΐξοι 

νεῖ ΗΒ νομογδοη, ποῦ ΤΔΘΤΟΙΥ οὗ ἴΠ6 Τοὶτν, θὰΐϊ οἵ [μΠ6 μοᾶβ. ὙΤμῖβ 18 ἀρραγζεπξ 

Ττομὰ Ηΐβ σθοοσητπθῃἀδῦοῃ οὗ αἰν] πα οη. ἃ 8. ἃ ΤΕΠΊΘΩΟΩΥ ΤῸΓ ἴΠ6 ἀθβοΐοποῦ οὗ οὐ 

Καον]θᾶρσα οὔ [μ6 ζαξζαγα δπᾶ οἵ σοπεϊησοηΐ ον θηΐβ, Ηἷ8 αἄνϊοθ ἴο ΧΘΠΟΡΒΟΙ [πὲ μ9 

Βῃου]ᾶ σοπβαῖξ ἴπΠ6 ΘοΙρΡΕΐς βοα ἃ8 ἴο ΗΪ5 Αβίδξο θα ρθαϊοη, Ηἷ5 αἰβροβίτοπ ἕο ΡΥ 

εαὐἰοητίοη ἴο ἄἀγθδσηβ, πη, Ἰαϑ.γ, ἢἷ8 σοηῃβίδηξ βαουϊῆοθβ, ἀημα Ηἷβ σοτητηδηᾷ ἴο Ταδ 6 

811 ἄχ ΟΒ τη Ρ8 ἴο ἴΠ6 σοᾶβ οἵ Βουβθ δηᾶ εἴαΐθβ. Νονν ἴπ [815 βι ροσβ οι ἔμ τ 

ΔΥῸ ἴνγο Ῥοϊηΐβ ἴο Ὀ6 ἀἰβη στ ῃθα : {πᾶ νυ ἢ ΠῈ ἀθγινοα ἴγοι [Π6 σοτητηομ ορΐπ- 

ἴοη οὗ ΗΪβ πδῦοῃ, πα ἔπαῦ νυ ῃ 0} νγᾶ8 Του πα θα οἡ. Πἰβ οὐγπ Θχρουίθηοθ [πὶ θοΐῃ 

ῬΒδ565 1{ 15 Βα]. Δ}1Κ Βα ρουβ οι8, θὰ ἡ 6} 18], 17 ποῦ σου] 4016 ; ΤΌΤ, ἴῃ Ταβρϑοῦ ἴο 

[86 ἔοτταθυ, ἢ νγο, Ὀσουσηῦ Ρ ἴῃ [Π6 οΟἹάθη ογθοᾶβ δηα ὑγϑαϊ 08 οὗ ΗΪ8 σΟΌΠΕΓΥ, 

Δάμογθ8 ἴο Π6 1 80 ἸΟΠΡ' 88 ποίπϊηρ Ὀοίζου 15 Οθ σθα ἴοσ μἴβ δἀορέϊοι, δηἃ 50 ᾺΓ ἃ5 

ΤΒΘΥ 816 ποῦ ορροβϑᾶ ἴο [ὶβ οὐγῇ ΤΘΆΞΟῚ δ Πα ΘΙ] σ  Θημθηΐ, 8, ἴο ΟἿΥ ταϊπᾶβ, 8 

Ὀδίζοσ δηᾶ ἃ υυῖβεσ τδῃ ἴπδὴ 6 ὙΠΟ ἸΙΡΉΓΥ ΟΥ̓ ΠΑΞΌΪΥ ὕασ 8 ἰηΐο υἱαϊσαϊο [μ6 οὔ 

7θοῖβ οὗ ρΡυθο νοποσαῦοη. ᾿Α8 ἴο 1π6 ἀοῃχοηῖΐδοδὶ πα μαοη8 οὗ ϑοσγαΐοβ, [6 Υ 

ὝΥΈΥΘ, ἴῃ ΘΟΙΏΠΠΟΏ ὙΥΪὮ ἨΪβ. ΟἿΠΘΥ ΕΒ ρου  οη5, [Π6 σοοᾶ Τουπαθοι οὗἉ μἷ8 Ὀδ εξ, 

{μαῦ [Π6 ροᾶβ αθοσγα δβϑιβίδηιοσθ ἴο [16 σοοῦ, θαΐ ἱπυροσγῖθοϊς θπάθανουβ οὗ υἹγδιοιβ 

ΤΉΘΠ, 8 Πα ῬΥΌΥ͂Θ [86 ΒΟΙΠΙΡΏΙΟΙΙΒ αὐζθηίοη ΒΘ Ρϑϊα ἴο [Π6 διποίίϊοῃβ δηᾶ βιυσσ ΒΟ .Ὼ5 
οὗ ἰβ οοῃβοίΐθπσθ, Ατηοπδ ἴΠ6 νδτίοιβ ᾿πουρ 5. δ πα {6 6]1Π 658 Ὑν ΒΪΟἢ Βα σοΘββ νον 

δ]1δἃ πᾶ οοσυρϊοα Ηἷ8 ταϊπᾶ, ΗΘ τασβῦ παν ποισοθα το} ἔμαῇ ργοβθηϊθα 156} Ὁ ἴη- 

γοϊαπίαυν, ἀπ νοι, Βα ἰταδῖρα, 85 μ6 νγαβ, ἴο στῆθος ΡΟῚ ΟΥ̓ΘΥΥ δα δ]θοξ, απ 

Σοῦ ὉΠ8016 ἴο ἀογῖνο 1 ἔγοτη 8ΠΥ̓͂ ἈΡΘΠΟΥ͂ οἵὗἉ ΗΪβ οὐ, μΒ6 ΤΟ γα ἴο ἃ αἰνῖπ6 ΒΟΌΓΟΘ, 

ΤῊΪΒ 15 Ῥαγ ΌΤΙ σοπῆγτηθα ὈΥ ἴΠ6 ΘχΒουίαου μ6 βῖνϑβ, ἴῃ ΧΟποΡρθοι, ἕο Ἐπὶ 
τὰν ἄσπταβ, ἴο ΤΟ ποῦ η66 8]] 1416 ἀθβίγο ἴο Ὀθοοσηθ αοαπαϊητθα νυ τη ἴπ6 ἔοστηβ οὗ [16 
δοᾶβ, πὰ ἴο τοβὲ βα 5Βθα νυ] πουνίης ἀηα αἀουίησ [ΟἿΣ ὑγ ΟΥΚ8, ΤῸ ἔοι 6 υγου]ᾶ 

δοκπον]θᾶρο [Παΐ 1Ὁ νγᾶβ ποῦ ἸΑ]Ὺ δπᾶ τυ ποῦ ἃ σαιιβ6 ὕμπαῦ μ6 ΕἰσηβοΙΓ ΒΡΟΚΚ οὗ ἀ6- 

τποπίδοδϊ ᾿πσηδοηβ. ΒΥ [18 Ξοογαῖθβ ουϊαθητν ραν Εἶτα τὸ ππαἀογειδηᾷ πὲ {πὶ 

ἄουποπίασαϊ βῖρτι υγου]α Ὅ6 τηδηἴδβῦ [0 ΘΥΕΤΎ Ῥίοι8 δου] τγμο νγουᾶ σοποῦποα αἱ! 
1416 Ἰοῃρίπηρ ΤῸΓ ἃ υ]βῖ0]6 Ἀρρθάᾶγαμοο οἵ πὸ Τ) οἰζγ. 561], ἴῃ βρῖδο οἵ 41] 818, 6 οδὰ- 

ἀουβὶν ρυαγᾶοα ἀσαϊηβὲ [Π6 ἀδησου οὗ [Πδῦ νγθαῖς δηα Ὀσοάαϊοιβ γϑιδποθ ἀΡΟΩ ἴ:6 

αϑϑἰβίαποο οὔ [6 ΤΟ ΕΥ̓ Ὑν ΠΪΟῊ ΤΠΙΘΟΘΒΒΆΤΙΥ ῬΤΟΥ͂ΘΒ ΒΟΥ ΟΥ̓ΒΙΥΘ ΟΥ̓ ΟὈδίστιονϑ οὗ ἃ Γα- 

ομδ] αἰγοοῦοπ οὗ 16; ἴοσ Β6 τδπρηῦ {Παΐ [Πο56 τῦμὸ σοηβαξ ΤΠ 6 ΟΓΒΟΙ65 ἴῃ ταδῦτοσα 

σε ἔμ 6 σοτηρα85 Οὐ Πα πηδπ ῬΟΎΤΘΥΒ, ΓΟ ΠΟ 1688 ἴπβαπο ἴμπδη ΠΟ 56 ννμο τη πξαὶῃ 
1.16 811-5υ ΠΠσίο ποῦ οἵ Βυτηδη ΤΥ Ά301).".---Τ Ὲ.} 

1. ΡΙαΐατο οι, 1 ὲ Οεπῖο ϑοογαϊῖα, τοτη. 11]., Ὁ». 489, βασε, [6 ἀεθυηοη οὗ βοογαῖοθ ΟἿ 

ΘηἸρὨτοτιθᾶ Ηΐππι οὰὰ ΟὈΒΟΌΓΟ βιυιθ]θοῖβ ἰηΐο νυ οἢ παπιδη Ῥυτιᾶθησο σοιᾶ τοῦ ΡῈ πΘ 

ἀταῖο. Βαΐ ἰδ 8 βυιγρυίβιηρ ἴμαῦ βοογαῖθβ αἰᾶ ποῦ τπβκθ τι86 οὗ [π|8 σϑηΐιβ ἔπ 8Π 

ἀουθεῖαϊ οαβο5. ὙΝΉοπ Χοπόρμοι μαᾶ τοοοϊνοᾶ Ἰοζου 8 ἔγουα 18 Ὑγίοπᾶ ῬΥΟΧΘΠΒ, 
Ῥοτγβυδαϊηρ Εῖπι ἴο ρὸ ἱπίο Αβίβ, δυα ἴο ΘητΟΥ ἰπΐο ἴη6 βοσυΐϊοο οἵ Οὐτὰβ ἴπ6 Ὑουπ 

ΚΟΥ, ἢ6 σοτητηιπίοαϊρα ἴμοτη ἴο βοογαῦοβ, πη ἃ δβὶτοα ΤῸ ἷ8 αανίοθ, ΞοΌΓαῦ68. ὙῸ: 

Γοττοῦ ἷπὶ ἴο [π6 οτγδοῖο οἵ ΠοΙρμΪ. 866 Χοπορῖι,, ἅπαν, ᾿ἰϊ.,1, 5. Οἴδογο, Τὲ ΤΣ 

ἐπαι., ἱ., ὅ4, Ξαγε : ΧΟπορμοπε σοπβυϊοτ, βοαογοίασπο ΟΥτιπ, Ῥοβίοδαιιαιη δ 

Ῥοϑυΐί, συχθο δ Ὁἱ νυ ἀθυαπσιν, Ἐξ ποβίσυιι αυϊάστη, ἱπαυ τ, Ἰατηδην) ΘΒὲ σΟΒ τοι . 
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811 εἶν ἱπβίαποθβ τηθπιϊοποὰ ἴῃ ἴπ6 ΤΉ θασοβ οἵ ΡΙαίο, {πθι 6 5 μοὶ 
Οπ6 ἐπ υυΣὰϊοῖι τη 6 τοοτίτἀθ οὗ ἂπ δοίίοη ννα5 ἀδοϊἀδὰ Ὀν τὸ ἀξοποὴ 
Ηδποδ τδὴν δυϊΐδοτγβ, βυο ἢ 85 ΒΌΝ]6, ρσὸ ἴοο (ΔΓ ὑγθη ἴμο ν οχίθηϑ 

τη ἱπῆσοποο οἵ (6 ἀφτηοῃ ἴο ΤΟΓᾺὶ (δοϊϊησ, ἡ Κοβρθοιίης (πΐπρ8 
ἱπηιροδοὰ ἀρὸὴ 05 85 ἀπτί65, δοοοτάϊηρ ἴο 1Π6 ορὶπίοῃ οἵ ϑοογαίθβ, 
ογδοὶθβ ουρσὶ ποὶ ἰο Ὁ6 σοπδυϊιοά." 

Βαὶ ἰξ 5 ἰηϊοτοβιίηρ ἴ0 5866 ΠΟῪ {815 σοηνϊοίίοι οὗ ἃ σϑηΐβ δοίο 
οὐ βοοτγαί6β, δηὰ μουν, ἰορσοίῃ ον νυ ἢ {Π|6 Οχίθσηδὶ συ 865 ΌΟΥ ΠΊΘ ἢ 

εἰοποά, ἰξ Ιοὰ πίπι 0 ἃ σᾶτοία! οὐδβογνδίίοη οὗ μὶβ ονγη τηϊπὰ. Οἱ 
ΘΥΟΓΥ͂ οσσαδίοη ἢ ᾿ἰδίθποα τὸ 1Π6 νοΐθθ οὔ ᾿ἷβ σϑπίιβ. ὙΥΒΘΠΘΥΟΥ ἃ 
ΡΟΥΒοη ἀοβίγουβ οὐ ἱπηρτουθιιθηΐ νυ ϊβιθὰ ἴὸ πᾶνθ δ ἷ8 ̓ ηβί γασίοη8, 

Βοοσγαΐθ5. δϑοοτυίαϊ πὰ ὑυμοίμου μἷ8 σϑηΐβ νου μὰ ποῖ ἀϊββυδὰθ Ηΐτῃ, 

ἀηά, ΠΟ ΏΘΥΟΥ ΒΟ νγὰ5 γοαυσβίοα το ἀο βοτηθιΐηρ νυ οι νγὰ8 ποὶ αἱ 
γαγίδησο υγῖτἢ τηογα ν, 8. σϑηΐι8 Ὑγ88 σοηβο θὰ, [ἐΨ 11 ὕ6 ποοά- 

1655 ἴο σχρίαϊη μον στΘδ Υ δυο ἃ ἀἰβροβίιίοη πηβὲ πᾶν οοπίιθ- 
υἱοά τὸ τυτη {6 ἱπχυίΐτίο5 οὐ βοσγαίθβ ἔγοιη 1Π|6 Βρθουϊ δεῖν φασβίίοηβ 
ψπΐοῖ δὰ σηραρσοά ργουϊοῦβ ΡΠ ΠΟΒΟΡΏΘΙΒ, ΒΌ0 85 1π6 οτίσίη πὰ 

Τογπιδίίοη οὐ 16 νγουὶά, {π|Ὸ ὉπΙΓΥ οὐ τἢ6 ἢγβι σδῦβο δηὰ 16 ναυίθῖν 

οἵ ἰ(8 ορογαιίουβ--εῖπ βδιιοτί, ἔγοπὶ ἀἰνίηθ 9 Βυϊηδη δαῖτ, ἴθ 186 

6286 οἱ ϑοοτγαί(8. : 

ΟΗΑΡΤΕΚΊ ΓΤ. 

Βοσκιτε ΠΟΥΟῚ ΘΔ Π 56 ΔῺΥ ΡΥ  σΌΪΔΓ βοιοοὶ ; π6 ἰδυρδὶ 
ΨΠΟτσνοΥ οὔδποο ᾿οὰ Πίπι, ηὰ ὙΥΒΟΓΟνΟΥ Β6 Τουπὰ τηθη 10 ἡνποπ ὮΘ 
τοουσῖνε πὸ πιίριις θ6 Ὀβοί! Ὁ δ ὲ8. ἰπβιγασείομβ, οΥ--οῖο βροϑὶς {Π|0 
ἰδησύδρο οἵ βοσγαίοβ-ν ΠΟΤΟΎΟΥ δἷβ σοπίαβ ἀϊά ποῖ ῥγουθης Ἰιΐπι : 
ἴα μυθ! ο ὑγαῖκα, ἐπ τὸ μυπιηδβίδ, ρογιίσοο 8, τηαγκοίβ, ἀο.; 

Ι͂ω τ βουὴ βόπϑὸ ἴῃ νυ μΐοῖ ϑοσγαίοβ οδίδὈ δὰ πὸ βοιοοὶ, δ6 

φοὰ ἀο του» οἱ οὐεσατίν οἱ ὑποσττα δα Αροϊίηστ σσῆροο γοΐογοδυτη, δὰ φυσι 
αὔλε Αἰδισούσερον μοθλμο ἀσ τ ογίνον τείνων φοιρος γοζυίσταςξ. 

1, Ἐρίκιστοι, Εαολίνίἀίσα, μ᾿. 11}, οὐϊε, 7 δοοδὶ. 

9. ὄν, ἰπ δἰν "δκα ἐν εἰνεν Οεκελίελις ἀεν ῬἈοοσρλίε, ρ, ὍΙ, φοφ., σαγε: " ον 
πο τοῦς 1.5. νθοί οὐ ὑσίοςς δον (6 ἱπινοάίαῖο ἰωδασοοο οἵ α μγοϊσοιϊίης 60. 
οὐων ϑανο ἱνογοα»οά εἰν αἰέστιίος τὸ δίτωφοὶ, αὐρὰ τὸ νυμδὲ στοαὶ γοφοϊυτίοων αἰνὰ ̓ Ὸ» 
υἱο νοἰζεσοδάσενοσ προνὲ αὶ δῶν ᾿οχὶ δέτε, δὲ τος αῷὸ ἰὼ νυ μϑοῖν αἰσ ρ οί οἵ μοασε ἰὸ 
“Ν θνο μεσναθεες εἰναγακίστίμεο ΙΕ ν μυμ᾽ ὧν τοτοασκανια, δε Βὸ νῶν ποσὶ 
ΜΕΡΟΒΦΙΥ αἰτγακῖοά τὸ πνονο τεῦ μοι οὐφασνυοά ἴω υνοτεροῖνον αὶ σἰμαασ κυμλο," 

3, ΡΠ, “ροίοσ. ε.1 Χαοπορὰ, λίαα, ἃ, 1,10, τναίυι, Αροίον, ὅοεναι, ν. Ἴ, 

φἀἰ. παίοκο: τοιοῦτος ὧν κοἱ διάγων, ὧς ἔφην, ὥέτερ τις κοινὸς πατὴρ καὶ τῆς πόλεωφ 
ἔλυε εὐξερῶν περιενόστει τὸς σωλαίστραις, τὐ γυμνάσια, τὸ λέκιεονν τὴν ἀφοῤομίαν 
σὴν ὀγερόν, ὅτοι μέλλει ἐντεύξεσθαι, ε. ν.λ. 



9388 ΠΙΡΕῈ ΟἹ ΒΟΟΒΑΤ ΕΒ. 

Βαᾷ πὸ ἀϊβοῖρ!θβ ; ἄθῆσθθ μ6 δββουίβ ἰπ {π6 Αροϊοσυ,; μ παὰ ἑδυρῆξ 

ΠΟΠΘ ; γαῖ ἃ οἶτοὶθ οἵ ἱπααϊβι εν τὰθη Πα ὙΟΌ 5 ὙΚΟΥΘ ΒΟΟῚ 8556 Πι- 

ὈΙ6α ἀτουπᾶ Πΐτη, ἀπ, οΠμαυτηθα τυ] ἢ ἨΪ5. ΘΠ υβαίίοη ἂπᾶ ᾿πβίταο- 

(101, γΘΥΘ αἰζδοηθα ἴο Ὠΐτη ὙΠ ᾿πουθα 016 αἴδοίίομ. ΘΟ νυ ῚΘ 

ΡΙαΐο, ΧΘποΡρμοη, Αὐὶβίρραβ, ΟΘΌ65, 5ἰτητηΐαβ, ΕΟ] 1465, πη α ΟἿΠΘΥΒ ν᾽ 

δηά 11 νγᾶβ, ῬΥΟΡΘΙ͂Υ βρθακίηρσ, ἔγοση ἢΪβ5. 56ΠΟΟΙ, ἐ. 6.) ἴτοσῃ ἴπ6 ἴῃ- 

Βίγα οὐ 0η5 ὙγΏ1ΟΙ ἢΘ δα ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΥ͂ σίν θη, ὑΠπᾶΐ 811 [Π6 ἀἸΒ σα 5 }- 

οα ΟΥ̓ΘΟΙΚ ΡΠ Π]ΟΒΟΡΠΘΥΒ. Βα θΒΘα ΘΗ ΠΥ ρτοοθοᾶθᾶ. Ηρ σᾶνθ ἢΪβ ἴῃ- 

Βίγα ΟΠ 5 ρ͵αίβ, ἃ ἰδ ηἐθυθβίθ π6 55 ὙγΒ 10} Τοιτηθα {Πη6 τηοβέ βέσκ- 

ἰηρ οΘοπίγαβί ἴο {η6 Θουθίοιβπ 55 οὐ ἴπ6 Βορῃϊδβίβ."ς 

ΞοΟΙΓαΐθ5. ΠΟΥ͂ΘΥ ἀδ] νου Δ ΠΥ σομηρ] οί ἀϊβοοῦγβθ, Ὀὰΐ σοηγουξθά 

ὙΠ ἨΪ5 ἩΘΆΥΘΥΒ ἴῃ ἃ ΠΊΘΠΑΙΥ ΤΩΔΠΠΘΥ ΟἹ ΤΟΡΪΟ5 7δὺ ἃ5 ΠΟΥ ὙΥΘΥΘ 

Βυσσοβίθα ὈΥ 1η6 οσοαβίοη.3 

ΗΙ5 τηϑίῃοᾶ οἵ ἰθδοῃίησ, μονγθυθσ, μδα βοτηθίῃϊησ ῬΘΟΌΠΥ ἕο Πἰτη- 

5610, ΜΙΟῊ Ὑ711}1 6 ΤΉΟΥΘ ΓᾺΠῪ ἀσνθὶοροᾶ ἴῃ [Π6 [Ο]]Ονν Πρ ΤΘΙΠΆΤΚΒ. 

ΤῊ ΡΘΟΌ]ΙΑΥΙΥ οἵ ΠΪΒ τηϑῃοᾶ οοπβίβίθα ἴῃ ααθβίίοηβ, [Π6 παΐασθ, 

οὗ νυ ἢ, Πουγ ΥΟΥ, τνγὰβ αἰβδυθηΐ, δοοογάϊησ ἴο [6 Ῥϑύβοῃβ ὑἢ 

ὙΒΟΙΏ Π6 σΟΠγθυβθᾶ. 

ΒΘ ΠΟΥΘΥ ϑοογαίθβ μα ἴο 468] νυ ΟΡ Ϊβίβ, πὸ ὑσεσο ρα 

ὉΡ ὙΠ {ποῦ ργοίθπαθα υυϊβάοιη, μ6 υβθᾶ {πᾶΐ δαπη γα Ὁ ]6 Κἰπᾶ οὗ 

ἐγοηῃ ὙΥΒΪΟΝ ΟἸσοτο ἰγαηβὶαΐθβ ὈΥ ““ ἀϊδϑιπιιαιο᾽ 5 --ὰ ἰΥδηβιαἰοη 

1. Αροϊος., κχὶ. : ̓Εγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην. ΟὈΙΡαΓΤΘ ΡῬ]ὰ- 

ἴΔΥΟΉ, «(4π| ϑεηὶ εἰ: φεγεπαᾶα τεβριδὶ,, ἕογα. ἴ1., Ρ. 796, 

ῷ. ΧΟΠΟΡΆ., ἤεηι., ἱ., ἢ, δ᾽ 6, 8εᾳᾳ., απ ΟΠΔΡ. υἱ. 

8. Οὐ γάρ ἐστι, ἘΘ Βα γ8 ἴο ΑἸ]οϊ ἰδ 68, τοιοῦτον τὸ ἐμόν : ΥἱΖ., εἰπεῖν λόγον μακρόν. 

--Ιαῖ,, Αἰοῖδ., ἱ., Ῥ.- 106, Β) Τὸ Απέρβοῃ, ἴπθ Ξορμῖβε, Β6 βαυβ: Ἐάν τι σχῶ 

ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι, παρ᾽ ὧν ἂν ἡγῶμαι ὠφελήσεσθαΐ τι αὐτοὺς εἰς 

ἀρετήν. Καὶ τοὺς ϑησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὺς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιθ- 

λίοις γράψαντες, ἀνελίττων, κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι " καὶ ἄν τι δρῶμεν ἀγα- 
θόν, ἐκλεγόμεθα, καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις ὠφέλιμοι γιγνώμεθα.---ἴζ τι» 
ὉΡΆ., Λήεμι., ἱ., θ, δ 14. 

4, Αοαάεπι., ᾿ϊ., ὃ: ϑοογαῖοβ 46 86 'ρβθ ἀθί τ Π 68 ἴῃ αἰβραϊδομθ Ρἢὰ5 ἰτἱδαθθαξς 

ἰἴ8, αὰο8 γοϊθθαῦ τ 8] 1] σθ. Τὰ απ ΑἸ αἀἰσογοῦ αἴαπιθ βοπεγχοῦ, ΠἸθΘηΟΥ α 50]}- 

[8 εβῦ δὰ αἰββί πυ]α οπΘ απατα ΟὙεθοὶ εἰρωνείαν γοσαπῖ, ΟὈΪΠΕ]., Τπδεξεμε, ΟΥ̓αΐ,, 
ἰκ., 3, ΒΔ ΥΒ : Ιγοῃΐὰ ϑβὲ τοῖα 8 νοϊαηία 5. ἤσΕΟ ἈΡΡΆΓΘῚΒ τηδρὶβ, συ σοηἴδββα, αὖ 

ΠΠἰπὸ σοσθᾶ βἰηΐ γ υὉ8 αἴνουβα, ἶσ ΒΘΏΒ.15 ΒΟΥ ΟὨΪΒ, δὲ ἰοοὶ, δὲ τοῖα ἰηζοσίτη σαῦδεθ 

ξοπῆσγτηδεο, ἴασαι δἴαυι νἱΐα ππΐνουβα ᾿σοπίαστη Παρ οσὸ νἱἀθαΐασ, Οὐ. 90; απ δηΐπα 

γὶζα ππίνουβα ᾿σοηίατα ΠΑ ΘΓ ν᾽ ἀθαῦιγ ; Π18}18 οδὲ υἱέα Ξοοσδῖῖβ, Νατα ἰᾶδο ἀϊοξαβ 

εδὲ εἴρων, ἧ. 6.) ἈΡΘΠ8 ἱπιρουϊαση οἵ δαἀτηϊσαϊου δἰϊοσαπι ταυπαπατη βαρίθηξαση. ΤῊΘ 

Ἰαΐου δοδἀοστηϊοϊαηβ ὑπ δἀογβίοοα [88 ἸσοῸν οὗ βοογαῖθδ ἴθ ἃ ὙΥΤΟΠΡ' ὙΓΑΥ͂, δια [ΠΟΣΘ- 

ἴογϑ τορτϑβθηϊοᾶ Ὠΐπιὶ ἃ8 1π6 ΤΟ οΓ οἵ {ΠῚ Γ βἰκορ ἰοἴβυη. τ οαᾶ,, ἵν., 59, ΤΊΟΥ 

4150 ἐπ ἀθανογοα ἴο ἱπιξζαῦο [Π6 ἕοστη οἵ ἴπ6 βοοτγδῖίς τηοῦπιοα οὗ ἀἰβραηρ.--- 7' ἐσοιῖ,, 

Ἶ,, 10. 1 ποοᾶ ΒασαΙΥ γουλϊπᾶ ἴῃ Τοδου {πᾶῦ τὸ ἈΓΘ. ΠΟΤ ΟἾΪΥ βρθακίησ οὗ ἔπδὲ 
κἰπᾶ ΟΥ̓ ΤΟΙ Ὑν ΒΙΟἪ 8. ῬΘΟΌΠΥ ἴο ΞΟΟΓαΪΟΒ; ΤῸΓ οὐ. ΟΠΟΥ Θσσηβίουβ Β6 Οἴτῃ 6." 

Ῥὶογοὰ ἐπαὶ κὶπᾶ οὗ τἰ ἀϊοιι]θ νυν ΒϊοὮ νγὸ ΒΥ σΑ1] ἸΓΟΩΥ, απ ἩνΒἰ Οἢ νγαβ ῬΘΟΌΠΙ ΑΓ 

10 (6 ΛΕΘαΐδηβ ἴῃ μοηογαῖ, υἱζΖ., {ππὲ οοπίγαβι Ὀθύννθθη πὸ ΠΓΟΤΑΙ ταθδηΐπα Οὗ [π 
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θοῦ Ουἰηε Πα ἀϊὰ ποΐ ἀρργονθ οἵ"--- πὰ νυ ΐοι ἰ8. ποι ΐπρ’ τοῦτα 
τὐδη τπ6 οοπίγαβέ οὗ τ μδὶΓ τ ἀϊσυ! ηνσ ἀπὰ ἢ] {-δίποοτθ σοηΐδββίοῃ 
οἵ δἴβ ἱσποόγαποθ νυ τ 1Π6 Ὀοαδίίη 5 οἵ [056 ϑν0 ᾿πουρ ΐ ἘΠ ΘΏΒΘΙ ν 65 

ἴο 6 υυἱἱσο. ἴῃ ἰνϊβ τδηποΥ σοηοοί θα ρμγιὰθ ννᾶ8 Θχροβοὰ ὈΥ 4065- 

«ἰοηβ; ἀπὰ {πὸ ἀἰϊδιϊη συ βίης οἰαταοίοτιβιὶς οὔ (86 τἱἀΐϊσο]θ οοηβίβὺ- 

φὰ ἴῃ βοογαιθβ ργοιθπόϊηρ {Ππᾶϊ 16 οου]ὰ ποῖ ἕοστῃ δῃ ορὶ πο ἴῃ ΔΩΥ 
ΟΥἾΟΙ τηδηποῦ; πὰ {π]8.1 οσοποοῖνο ἴο ὕὉ6 {π0ὺ ῥγίποῖραὶ ἀἰϊδγοποθ 

ϑεΐνγοοη [6 ϑοογαῖϊο απὰ Ρ]ἀϊοηὶσ ἴσον. Τιαὶ οἵ ϑοογαίθβ, ὑνοἢ 

8 ἀδβογίνοά ὈγῪ Χοπορμοη ἴῃ 118. ΡΤ, 5. ποιμίηρ οἵ ΡΙαίοΒ ὈϊὉ- 

ἴθσγη6 855 ; [15 ΡἰδΥ!] 655. ΟὨΪῪ ἰπβίγαοίβ, θὰϊ ΠΕΨΘΥ ΘηΤαΡΘ8. Α ΠΊΟΤΘ 

τιΐϊπυΐθ οομηρατίβοη οἵ {6 σοηνογβδίίοη οὔ ϑοογαῖθβ υυ τ Ηἱρρίδβ, 

85 ἴδ 5 ἀδβογίνεὰ ὑὕοΐῃ Ὁν ῬΙδίο δηὰ Χοπορίιοη,᾽ δὲ νυ δῖοι {6 ἸδῖίοΣ 

88 ῥγοδαηΐ, ΓΠΔῪ ΒΟΓΥΘ ἴ0 βίιονν {Π|8 ἀἰ Πθτγο ποθ τηΟγΘ ΒΕΓ Κι ησΊΥ. 

Το Βοσγαδιίο ΤΟΥ νγᾶ5 δ πιίγα Ὁ σαϊσυϊδιοὰ τὸ Ρ͵866 Βυοὶι σοῃ- 

σοί ρογβοῦβ 88 1:6 ϑορ ιἶβιβ ἴῃ {ποὶγ ἵγσαθ ρας. {ΠΥ ὁπ6 6η- 
ἰοτγοὰ ἱπίο ἃ ἀϊδουδββίου υνίτ τη, ἢ 6 νγὰ8β. 80 τηυσσῖ οΥ̓Ογυν οἰ πιθὰ 

τ ἃ ᾿ιοβὶ οἵ ρμ]Ποβορ σαὶ ἰθυτὴβ ἃπὰ Βορ ιΐβιηβ, ἐμαὶ 1ῃ6 Ῥοϊπί ἴῃ 

ᾳυσδίίοη νγ85 ΘηΓΓΟΙΥῪ Ἰοβὲ βίσι οἱἡἃ, ϑοογαίοβ ρίαγθὰ {Π|6 ρατί οἵ 8ῃ 
αἰϊοηίνο ΠἸΘΆΤΟΥ, ὙΠῸ 85 ΒίΠΟΘΤΟΙΥ ἀσβίγουβ οὔ σοιηργθιοπάϊης 

{πον δυδιίπιο υυϊβόοτῃ, πὰ ποὺν δηὰ {πῃ ἀβκοὰ 8 διιοτί αυσδίίοη 

ὙΠΟ τνὯ8. ΔρΡΡΑΓΘΏΠΥ αυΐ!6 ἱπδίρηϊποαηί, ἀπά ἀἰά ποὶ δἱ 81} θθὶοηΐ; 

ἴο ἴο νοΐπὶ δἱ ἰββυ," ἀπά τυ ϑίοῖι θοίηρ δηβυνογοὰ ὈῪ {π|6 Βορ ιίδι8 
ὙΥ. ἃ δε δ, ̓6 ἱπηροτγοδρε Υ ὑνοπὲ οη, δηὰ σοιηρο! θὰ {ἰθπη, δὲ 
ἰαβί, αἴοσ θαίηρ μογρίσχοὰ ἰπ οοπιταβίοιίοηβ, ἰο δοκπουν θαμο {ἰοὶν 

. ἘχαδιηρΙοΒ οὐ βυσἢ σοπυθυβαίίοηΒ ἅτ Τουπὰ ἴῃ 8]}} {{π|Ὸ 

τ εἰηρ οὔ πο ἀἰϊδοίρ!68 οὐὁ Θοογαίοβ; θυ πότο, ἴοο, νγ πιυδβὲ οἰ ΘἿν 

ἀσρεπά ὕροη Χοπορίιου, 1Π6 τηοβὲ ΧΕ Ὁ] ἱπιογργοίου οὔ {π6 τηδηποι 
ἴα τυ νίοιι βοσγαίῖοβ (πουρη: ἀπά δοιοὰ, Βοβίάἀοβ {π6 ἀρονθ-τηοηιίοων 
οὐ σοηνογβαιίου νυ ῖ ΗΠ ρρίαβ, ὀχδιηρῖο8. ὁσοὺγ ἰῃ δὲ ἢ ἘΘΩγ- 
δαπιυβ," ἀπά ἴῃ ΟἸΠΟΥ ρἰδοοβ, 

Βυϊ οπ βοογαίδιυ τηοί νυ ῖτ ἀϊδοίρ!ο5. ἀοδίγουβ οὔ ἱπηρτονοιηθηΐ, 
- --- π-- 

το ΡΤ ΣΙ ΣΒΕ Ψ ας Ὁ ΈΩΣΕ, βρυρλα ως, ἃ κώκεανν. 
θνο ταρνάν οἵ ἴὅνο Ἰνόσαγονν τοίαΠγ ἀπογοοϊ ἔγοσι εἶνο "στα ἐσωρο οἵ τθο νυσγάλ, 1... 
»ἴμνοον οἵ υὐνΐν ἰγοὩγ ἀσὸ ἴω δ ἐσαινά ἴω (δ)ο φοϊουγαῦοι ἀϊαλοσυο νντὰ Τβοοάοία, αὐνὰ 
ἴω ὅνο οσυνονναῖου νυ Ροτίειον το Υουπβον, οὐ γβόι βοσγαῖον Βοείοννν πος 

Ῥγαΐνο ἔοι μὶν ταϊαμῖν δ α βαοστα!, “1 Κρονν ὙΟΡῪ νγοῖ!," τορος Ῥογίοιον τὸ Βοσγω» 
ὧν (λίσιονοῦ,, Εἰ, δ, 94}, "νας σὰ ἀοσί ποῖ κὰν θα ὐϊηκίος θὲ 1 αππὶ φοίαν 
εν νίος αἴνεν υὐἱν κισμὶ οἱ Ἰυνονν! οάκο, νὺῖ ἰὼ οτγάοστ ἰὼ συρρονῖ ἴὸ τῶν ὕναι ἃ ἕυϊτοτο 
φυθοταὶ συξῖν! τ. τ ἴὸ βοχυῖγο δἹ] είν Κι οὐ νυΐ δον." 

1 νπαι, ναι, ὑπ 5, 9. Μακοναν, ἵν, 4. 

8. Οἴδετο, τὲ Ὅνδίονε, ΜΙ. 16, υδασνον βοσγοῖον ἴον μβανίης ὅγεϊ ὁσραγοϊοὰ μυδον 

ΟΡ ὧνά εἰοχυσινοῦ, νει, ονέσνογ, ἰὼ το ὁσῶθο ανονο ἀοφεγί νοι, νεῶφ δἰ φινν 
ΓΟ 4. Μακποναν, ἵν, ἃ, 
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815 ᾿πβύχιοιοη5, ἃσαῖπ, γΌΥΘ ποί σίνθῃ ἴῃ ἃ αἰάδοίϊς ΤΌ πη ; θὰ 6 

ΔΡΡΙΘα 1Π6 β8πι6 τηϑί πο οὗ δβϑκίησ ὙνὨ]Οἢ. 15. οα]Π16α Δ Υ Πΐτα 1Π6 

ϑοογαίϊο τηϑίῃμοῦ, ἀπ Ὑγῃ]οἢ οὐγοβ ἴο ϑοογαίθβ, 1 ποῦ 115 οὐἱδίῃ, δ 

Ἰθαϑὺ 115 ουναίίοη πᾶ ρουίδοιίίοθ. Ηθ ΠΙΓη5Θ ΙΓ οδ]6α {Π15 τηϑίποα 

[16 τέχνη μαιευτική (αγ8 οὐδίεἰγιοῖα), ἀπ οἡ [πα΄ ἀοοουπΐ σοιηρατοα 

ΠΙΠΊ56]Γ το 5. ποῖ Υ ῬΗπδτθίθ, ΠΟ, ἐπουρὴ ποῦ {γα {Ὁ} ΠΥ β ΙΓ, 

νγ)85 γϑί Δαμ ΓΔ Ὀ]Υ 5116 4 ἴῃ ὈΥΙΠρσίησ ἴο Ἰρῃΐ {Π6 ΟἸΠ]ΠάγΘη οἵ ΟἴΠΘΥ5. 

(1 ἃῖὴ 8ῃ ΔΟΘΟΠΟΠΘΕΓΙ οὗ [Π6 τηϊη,᾽ 5805 Π6, ἴῃ {π6 Το θίθβ οὗ 

ῬΙαΐο, ““7πδῦ ἃ5 ΤῊΥ ΠΟ ΠΟΥ 15. ΔΠ ΔΟΟΟῸΟΠΘῸΥ οὗ [Π6 θοᾶν." ΒΥ 115 

ΘΟΙΏΡΑΥΒΟη ϑοογαΐθβ 5 ΠΟΙ ΘΠΠΥ ΟΠ δυδοίθυϊζοβ ἴΠ6 παΐασγο οἵ ἢΠἷβ 

τηθίμοα. Τί 15 ποίμϊησ 6156 θὰὺ δἃῃ ΔΠΑΙ 108] ἀθυθορηηθηΐ οὗ {Π6 

ὉΠαΙοβίθα τηδίθυα]β θα βίη ἴῃ 1Π6 τηϊη 5. οὗ ΠΪβ ΠΘΆΥΘΥΒ, ἃπΠἃ ἃ5 

ΒΌΘΙ 1 15. ΔΡΡ]ΘΔΌ]Θ. ΟἾ]Υ ἃ5 ΤΆΤ 85 ἴΠ6 τηδίθυϊ8]5 Υ6 ΔΙΓΘΔαΥ ἴῃ [Π6 

Ῥοββθββίοῃ οὔ [Π6 ΡῈΡΙ], ΟΥ ῬΥθυ Ου5]ν σομητη ππηϊοαΐθα ἴο Πΐτη ΒΥ 5γΠ- 

{Π6 515. Α5 τϑρσδαγᾶβ [Π6 [ΌΤΠ], νγ8 Πᾶν 8 δῃ ΘΧΔΙΏΡΙ6 οὗ {Π1|5 ΘΟΟΥα το 

τηρίῃποα οὗἉ αβϑκίηρσ ἴπ 1η6 Μϑπο οἵ Ῥ]αΐο, ὑσῆθσα Ῥ]αΐο τῇαῖζοβ ϑοοσα- 

ἴ65 ΔΡΡΙΥ 15 τηθίῃοά ἴῃ οὐάθυ ἰο ὕτουθ ἢῖβ οὐγῃ (Ρ]αΐο᾽ 5) ἀοοίτπ6 

οὗ ἸΙάθαβ. ὥοογαΐθβ {6 7Υ6 85Κ5 αυ]6 Δ Ἰσπογαηΐ ΒΟΥ͂ ΒΟΙΠ6 σϑοπηθί- 

Το] αιθβίϊοηβ, ἴὺ σνμῖο 1Π6 ὈΟΥ͂ σίνθβ σουγθοῦ ἀηβυγοῖβ. ΕἼΟΠῚ 

115, ῬΙαῖο ἄγανγβ {πΠ6 σοῃοϊαβίομ {παΐ [ΠηΠ6 θΟΥ οουἹᾶ ποῖ ᾶγθ 8η- 

ΒΟΥ ἴῃ [πα΄ ΤΩΔΠΠΘΥ ἴΓ ΠΪ5. 500] Ὠδα πού δοαυϊγθᾶ, ἴῃ ἃ βίαϊθ ργθ- 

νίουβ ἰο 15 Ὀοίησ ὑπιθα ἴο 115 Ὀοᾶγ, ἃ Κπου]θᾶσο οἵ {Π6 παΐυτθ οὗ 

τὨΐησϑ; θαῦ Π6 5θθπὶ5 ἴο μᾶγθ ουὐθι]οοκθᾶ οηθ ἱτηροτγίδηϊ [δοΐ, {παᾶΐ 

{8158 Κπον]θᾶσο πα ὈΘΘὴ ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ σοΙητη πη οαΐθα 10 {π6 Ἰαᾶ ὈΥ͂ 

ϑοογαΐθβ, ἴπ 1ῃ6 ΤΑΥ͂ οὗ ΒΥ Π 6515. 

ΤῊΪ5 τηθίμοα οὗ αβκίηρ, νυν] ἢ 15 ὈΞΌΔΙΠΥ οα]]6 ἃ (η6 Βοογαῖίϊο τηθίἢ- 

οὔ ἴῃ ἃ ᾿ἰπηϊ θα βθῆβα οὗ {π6 σγοτχᾷ, 15 ἴῃ 115 σπαυδοίου οὔθ 5 ΠΏ ΠΔΥ 

ἴο ἸΤΌΠΥ, Ὀαΐ 15 αἰΒδτυθηΐ ἴῃ 15 ΟὈ]θοῦ ἀπᾶ οἤθοῖ. Τὸ αἰ ΠῸΥΒ ᾿τΌτη ΟἿΣ 

οαἰθομϑίϊοαὶ τηθί ῃοᾶ ἴῃ ἃ5 ΤΏ ΠΟ ἃ5 Ὁ νγὰβ σοηπηθα δἰπιοβί οχοῖι- 

ΒΙΥΘΙΥ ἴο δ΄] ΡΟΥΒΟΉΒ, ἴῃ νΏΟΤη ἃ [Ο]ΘΥΆ 1] 5Παγ οἵ Κπου]θᾶσθ 

τηϊσηῦ Ὀ6 Βυρροβοᾶ ἴο δχίβί, 580 {παὖ {ΠΟΥ ποῖ ΟἿΪΥΚ δηβυνουθᾶ, Βαϊ 

Α͵βοὸ δϑκϑᾶ, δπᾶ {π15 οαυυ θα οἢ ἃ ᾿ἰν οὶν οοηνογβαίίοη. Βυΐ ψνηαΐ 

Τουτηθα 15. ομαγδοίουιβῦϊο Τδαΐγθ ννὰ5 115. αἰπηϊησ αἱ Ἰθαάϊηρ τηθη τὺ 

Κηον]θᾶσθ ὈΥ τϑῆθοιησ ἀροη {πη βθῖγ 95, ἃπα ποῖ ΡΟΝ ΘΧΙΘΤΠΔΙ 

ΟὈ͵]θοίβ. ΤΗΐβ ᾿η6 οὗ ἀθπιαυκαίίοπ τηβδὲ ποὶ θ6 ονϑι]οοκθᾶ, δηᾷ ἰξ 

σοῦ ]α 6 ΤαΒἢ Π655 ἴο ἱπίτοσποθ {πμ6 ϑοογαίίο τηθίποᾶ ἱπίο ΟΌΓ 6]6- 

ΤηΘΠΙΑΤΎ 50ΠΟ0Ο]5.} 

Θοοσγζαΐοβ Δρρ]οα {5 τηοίμποᾶ Ὑν1Π στοαὶ 5.0}}},2 ἀπ ἴῃ τηοάθτῃ 

1. 566 ΞιΘΌΡΟτ᾽ Β αἰββοσίπιίοη : απη αἷὰ ἸΚαϊεολιεδβα ἀν ΟΥ̓ πιογ αἱ βολὴ ῦϑε ΤῬΡαΝΤ. 

μείεεη, τὴς εἴποτ' Γγείεη, Τῦπτογγ άλιη ν᾽ τιοΐβολιδη, ἄονη, ΓΤ λιγ ον αν ἄδη, Κι αἐδοϊυιηιξηιδην Ἐν. 

κονεπ τοογ θη --τῖτι Τ, ὉΠ] 8 Ια ψατῖη Γὰν Ῥγεαὶνσ εν, νΟἹ. Υ., ῬΑΧῈ ἱ,, Ρ. 590, βεζφ. 

2. Οἴςσοτο, θὲ ΤΕ ηίν., ᾿.,. 1, Θοοζαῖοθ ρογοοπίαηδο αἴαχαρ ἐπί Υτοραηἄο ΟἸΐ ΘΟ ΓΘ Βο- 
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εἶπι68 ἢ6 [ι85 ἰπβ:]γ Ὀδοη σοηβίἀδγοὰ 85 16 ΒΙΡΓΘΠΊΘ Τη ΒΊΟΥ οἵ χξ. 
Ηδ δσεσοπηπιοάαίοα ΕἰτηβοῖΓ το {π|6 ἱπάϊντ ἀπ] ἀϊδροβίτοπβ δὰ ἴὸ 1ῃ8 

ΡΘΟΌΪΝΔΥ υγϑηΐβ οἵ ϑδοὴ οἵ μἷβ ἀϊβοῖρ!οβ, ἀπά σοπηθοιθὰ μἷβ. ἰηβίγαο- 
τίοηβ τυ 1Π6 πιοβὶ ογάϊπαΓΥ ουθηΐβ5 οἵ (6 ἀν. Ηδ ταί  ἀρρθᾶτ- 

οἱ ἰο ἱπβίτυος Ὠἰγηβοῖ ἔμπα ἰὼ ῥγοϊοπὰ ἰὸ ἱπβίγαος οἴ οΥβ, σγαῖμοτ 

σα! δὰ τοττἢ Ἰἀ6 85 {πᾶπ σοπηπησηϊοαίοὰ το. ΤῊΘ φασβίϊοηβ ΤΟΥ 
ΟἾδαΓ ἀπὰ σοποῖβο ; ΠΟΥΤΘΥΘΥ ἀὐβυγα 106 ἈΠΞΊΤΟΙΒ τηϊρ ας θ6, 6 ΚΘ 

δονν ἴο τηᾶκο ΤΠ οτὰ ΒΌΡΒΟΥΥ ἢ 5 ρΡΌΓρΡΟΒΟΒβ. ἴῃ ἢἷβ σοῃγθβαίίοη 6 

σοιηπηισησοα υνῖ τ (Π6 τηοβὲ ἀπάϊραυϊοά ρῥγοροβίτϊοπβ, νυ ον ονθα ἃ 

Ῥεγβοη υὙ] 1 ΔΠΥ͂ ΒΑρδοΙ Υ τηΐρὶι: ἀπαἀογβίδηἃ ἀπά σοτηργθμοπά.Σ Ηθ 

οὔτοι πὸ ἱπίοττησάϊαίθ ἰάθα5, θὰϊ τοπΐ οα ΘΔΤΟΙΝΥ ἔγοσι οη6 ἴο 

ἀποίμοτ. [{ἰπ [18 ΓΒ ΤΟ 65 ϑοσγαίοβ ΒΟ ΘΟ ἸΠ|65 ΔρΡρΘΆΤΒ ἴο ΠᾶΥΘ 

τηϊοτγοὰ ἰοοὸ τσοὶ ἰπῖο ἀοίδι!,5 τὸ τηυβὲ ποῖ Τογροὶ {παῖ ὈΥ͂ 1Π6 τνδηΐὶ 

δῇ φγϑοϊβίοη ἵπ τσοὶ οχργοββίοηβ (8 ἀρραγοηΐ αἰ ΠΌΒΘΠ 6885 τῦὰ5 

οὗδπ ποοῦββοσυ. Ηδ ἱηϊγοάυσσα ἃ ρτοδΐὶ ἀἄόστοο οἵ ΟἰδαγΠ6885 ἰηΐο 

μιἴ8 σοπνογβαιίοπβ, Ὑνμΐο ῃ6. δοσοιηρ διιθὰ οί ὈΥ [ἷ8 Ρἱδοίηρσ ἃ 

{πΐηρ ἴπ ἃ ρΡοΐπί οἵ υἱονν {π6 θ6δὲ βυϊεθὰ ἰο 1:6 βθύβοῃ ἰὸ νυ βοτη ἢ 6 
ΒΡΟΚΟ, απὰ ὈΥ υἱονυίηρσ { ἰπ 8}} 118. τοὶ διίοηβ, ὈΥ τοϊυγηϊηρ 0 ἰξ ἴῃ 
ΑΤΪΟΙΌΒ ὙΓΟΥ͂Β, ὈΥ Δοσυγαίον ἀἰδβοοίίηρ {Ππ|Ὸ βίτηρ!θ φιλὶ} 65 οἵ δὴ 
ἰάδα, ἀπ} 16 {τυλῃ νυ πίον βοσγαῖοβ ἱπισηδοά ἴοὸ τοαοῖ Ὀσοᾶπιθ ονΐ- 

ἄσηϊξ ἴο ἷ8 ἀϊδοίρ!ο8, δηὰ, 85 ἴξ ὑγόσο, {ποῖ οὐνη. Ηδ Κπονν μον ἴο 
ἰηϊογοβὲ τπσ56 νη. σοηνογβοὰ υυἱτἢ Ηἷπ), ἀπ ὙΠῸ βοοιηδὰ ἴὸ πᾶνο 

πο υνῖϑιι ἴο Θηίοῦ ἱπίο δ ΓΙ ΠΟΥ ἀἰβουβδίοη υν (ἢ ἢ π|.--τῶβ ΑἸοϊἷα- 

ἀ05---ν ἀοσπογίδίηρ εἰνοῖγ οὐνα οναγδοίου, ἀπά ὈΥ ἀρρθαϊ εν ἴο {ποτ 
ΡΟΣ ΔΓ υνβιθ8 ἀπά πορο5.ἢ 

Τμΐν ἰ5 186 Γανογδῦϊο βίο οὔ {πὸ βοογαίίο τπηοιμοᾶ ; ἱὔ, ΠΟΊΥΘΥΟΥ, 

τ ὀχδμηίπο ἰξ υνί{ἢ ἱπιρατε! ἐν, ννὸ τηῦβὲ δοκηον]οάρο ὑπ Ἀνΐ8 τὶ 
Οἵ δδκίηρ υγὰῦβ ποὶ Δ οροί ον {γθὸ ἵγότη βορἢ ΒΕΓΥ ; γοὶ τι ἷ8 εἶπ ῖο οὗἁ 
ες ἀϊά ποῖ σοπδιίταϊο μἷπι ἃ Βορθίδι, 85. Ὁ ΠΟΥΟΥ δυδδιυἱδὰ οὔθ 

ἰδδα ἴογ ποῖον, οὐ σοηίουποος ἀπο πν γ ἰάδα5, ΝοίίμοΥ ἀἰά 50ο- 

Ταῖοβ ἐπίῃ: ΠΥ ΤΥ 10 πᾶ ΚΟ ΟΥΓΟΥ ΥἱοίουίουΒ ΟΥ̓ΟΥ {{}{Π|---ὔν οι 

'ν ὅπ σββομείηὶ Τσαίαγο ἴῃ ἃ Βορλίδι---θ0ι 1εἱ5 σοπίουπάϊης ποίοτορο- 
ποσοῦ ἰδοδν οἴδη ἀτόδὸ ἴγοπι ἃ γαηΐϊ οὐ ργοοϊδίου ἰῃ {πὸ Οτοοῖς Ἰαη- 
εὐὰρο.5 Τμῖν Κιπὰ οὐἉ δορθ δέγν ἐδ Του πὰ ἰπ {πὸ ἀἰαϊοσοοϑ οἵ ΡΙαΐο ; 

είναι οογαχ; ορίαίοινον, φαθνωφούτ ἀἰαοσγοῦαῖ, οἱ τ δα υαν δ γοσρροάίμοσιῖ, εἰ 
φυϊὰ υἱδοτοίατ, ἀΐσογοῖ. Ἡΐσηοο (μο ἱπνυσωμοιι οἵ ἀϊαϊοφιοῦ αι αἰεσίναϊοά το Βοογαῖοα, 
1, Χαρορὰ., Ἀέεαι, ἱν. δ, 156, Οἴερπ,, δ, ὃ 3, κεφ, 
3. Δεν ἴθ Χονορῖ,, λίαα, ᾿ς, 3, 57; ἐν, 6, 3; 4, 13, ἀπά 2, 
Ἅ, Ῥίμε, “ἰοἱδι, ἱ, ». 104, Ἐ-, “εγφ. 
4. [Τρ μενονίσι, Η΄ ἀρρθοά τὸ ὑνο Οσοοὶκ Ἰαοκοαρο ἰω φοπόται, νυ Ὶ}} οασίαίον Βοὲ 

διά πιλῶγ αὐνοκαῖοα, [( βουγανογ, τὸ νεογὰ καλός, Ὑεδίο. Ὑν ροῦν ὀσροοίαι! 
τουνύσεν, ἰν τἶνο ΘΟ ἐανέκπεδο, ἔσνν, τθο τὸ δοησδίδο τὴν ὅν. τασασίος Ἡδὐεὺ 
5. νυυγά 'μὼν [πῃ αἱἱ (0 νετί ἔπιρν οἵ ΡΊοιο, νυῖ}} ἔσο ἀϊερονοά τὸ ὀευσεξ ἐο θνο ἀρμεν 
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85 ἴῃ {ῃ6 σοηνογβαίίοη τ ἢ ΤΙ Ὠγαβυσηδολι5, ἴῃ {Π6 γβί θΟῸΚ οὐ πᾶ 

ἘἈΘΡΟΌΙΪΟ, ὑνΘτ {Π6 Θχργθβϑίοη ἄμεινον ζῆν σῖνθβ σἰβθ «Ὁ ἃ βορϊδβῦ- 
108] ἀἰδραΐθ; δπᾶ ἴῃ 8}} 1η6 ραββᾶσθβ ἴῃ ὙΠΟ 1Πη6 ννοσὰ καλός 18 

ΒΟΙΏΘΕΙΠ165 ἱπίθυργοίθα ΟΥ̓ δεαιέϊζιἰ ἃ Βοιηθίϊπηθβ ὉῪ σοοά ΤῸ 

{π656 Ραββᾶϑβϑβ 1 τηϊσηΐ θ6 ΟὈ]Θοίθα {παΐ ῬΙαΐο τηδάθ ϑοογαΐθβ 5ρθὰκ 

ΒΟΡΠΙΒΕΙΟΑΙΠΥ ; Ὀαΐ 1Π6 5816 ΔΥΡΌΙΩΘηΐ5 ΔΥῸ 4150 ΤΟ Πα ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΩ ; 

δηα δνϑῃ ἴῃ {Π6 νυ σβ οὗ [Π15 τηοβί { [ἢ Γὰ] ἀἰβοῖρ οἵ ϑοογαΐθβ, 

νγ8Ὲ Πηά {πα ἢ6 ὁοῃΐουηἋ5. 1[η6 4685 οὗ 1Π6 Ὀδδυς 1] ἀπά πβϑίαὶ, 

γΒ]Οἢ ἀγα θοΐῃ ΠηρΙΘα ἴῃ 1η6 ατθοκ νγοχά καλός; δῃζ αἷβο ἴπ6 

Ἰάθαβ οἵ υἱσίῃθ δῃηὰ Παρρίπθββ, ἴΠ6 δέπε δεαίεγιιε υἵσετα οἵ Οἴσετο, 

ΒΊΟΝ 1Π6 ΟΥ̓ ΘΚ ΘΧργθββθα ὈΥ ἴπ6 ννοτᾷ εὐπραξία. Τῃ {Π15 ΤΩΔΠΠΘΥ 

6 αἰἰγθαϊθα το 1ΠηΠ6 ΘΧΡΥΘΘΒΙΟἢΒ οὗ ἴπο56 νυ] ποῖὴ π6 σοηγοιβοα 

ἃ Τηθαῃίηρ Ὁ ΏΪΟΙ. ννὰβ ποῖ πη θηαθά.3 

Α βθοοπᾶ ρβου]αΥν οἵ {π6 Θοογαίϊο ππϑί πο οἵ ἐθδομίηρ 8, {πᾶΐ 

ΘΟΟΤαΐθ 5. ὨΪΠΊ56]1Γ ΠΟΥ͂ΘΥ σίνοβ ἃ ἀθπηϊοη οἵ {μ6 βυθ]θοῦ ἴῃ ἀἰβραΐθ, 

Βαϊ ΤῊΘΥΘΙΥ γτοίαΐθβ {Π6 ορίπίοῃ οὗ {πΠ6 ρϑύβοῃ ἢ Βοτα ἢ6 σοη- 

γΈΥΒ65. ΤΠὰΒ Π6 ἀνγακθηθαᾶ {Π6 σὰ ΡῃΠ]ΠΟΒΟΡἾΟ 4] βριγῖῦ ; δηᾶ ὈΥ͂ 

ττοννίησ ουν ἀουθίβ, βιϊτηυ]αίθα {1186 τηϊηα οἵ 8 ΠΘΆΓΟΙ ἴο {αΥΓΠΘΥ 

ΘΧΔΙ ΪΠαίοη. Ι͂ῃ 1η6 Μομπο οἵ ΡΙ]αΐο, ϑοογαίθβ. ἄοθβ ποΐ, ῬγοΡ αΥ 

ΒΡΘαΚίηρσ, ἀθῆπο ψνηαΐ νἱγίαθ 15, θὰ} ΟἸΪΥ τ μαΐ 1 15 ποΐ, αῃᾷ μ5 

ΤΩΘΙΘΙΥ ΤΘίμ65 1Π6 ἀσἤηϊίοη σίνθῃ ὈΥ Μοθμηο ; δπα {Π6 σοποϊ βίο 

ἰῃαΐ [Ὁ 15. ἃ ϑεία μοῖρα 15 ΤΑΙ ΠΘΥ ἸΤΟΠΪΟΔ] :3 ΜΘηΟ {ΠΘΥΘΙΌΤΘ ΘΟΙΏΡΑΥΘΞ 

ϑοσΓαΐθβ ἴο ἃ ογαϊηρ-ἤ8},5 νυ] ἢ ΡΆΥΑΙν 205 ΘΥ̓ΘΤΥῪ ΟΠ6 ἰμαΐ ΘΟΠΊΘΒ ἴῃ 

Ὅοη ἴῃ [6 ἰοχῦ; ΤῸΓ νυ τυ μδΐ ᾿βῆοθ οδῃ ττὸ ἢπαᾶ ἔδο]Ό Ὑν τ ἴῃ 6 ΟΥ̓ ΘΚ Ἰπρτιαρθ, 

Ῥδοδιβθ βοῖηθ ϑ'ορῃῖβὺ ἀν 8118 Ηϊ ΠΟΙ οὔ ἃ νγοσγα τυ ῃϊοῖ, δοοογαϊπρ το Ηΐ8 ορίπΐοι, 
μιὰ8 ὕννο αἰδεσγομηῦ τηθδῃΐηρσβ, νυν 116 ῬΊαΐο ΠἰμηβοΙ οουταϊην ἀοοβ ποὲ αὐσιθαΐϊθ ἔνγο 

αἰβάποῦ πηϑαηΐηρβ ἴο 1 Λοοογαϊηρ ἴο Ῥ]αῖο, ποίμϊηρ 18. ἈΒΟΙΑῚ τυ ἢ 18. ποῖ σοοᾶ, 

δια ποίην 15 σοοα ὙνΒ]Οἢ 18 ποῦ δ ἴΠ6 Βα πη6 {{π|6 πιβοῖα]. Ι ντο υνῖβ ἴο δοσουπξ 

ΤΟΥ ἴῃ 6 βορϊβίγιθβ οἵ ϑοοσαΐθβ, οἵ νι οἢ ἴΠθ τὸ ἀγο, ἰηἀθοα, βουοσαῖὶ ἱπδίδμσοβ, ἰξ 

Βῃουϊᾶ θ6 σϑοο]]θοϊοα ἐμαΐ βοοσγαῖθβ νγὰ8β ἴῃ Ηἷβ σοῦ ἱπβέγαιοϊθα ὈΥ ΞΡ ἶβέβ, πᾶ 

ΒΌΡΒΘΟΌΘΏΌΥ ΘΕ Π16 ὙΘΥῪ Οἴϊθη ἴῃ σοηΐαοῦς νυ] ΤΠ τ, ἀπ {Πποσοίοσθ σδπ ποῖ μᾶνΘ 

Ῥθθπ ΘΠ ΓΟΙ͂Υ ἔγθο ἔχοισα {Πποὶν ᾿πἤπ  η06 ; ΘΥ̓ΘΓΥ ΤΔΠ ῬΆΥΓΆΚΘΒ, ΠΟΤ ΟΥ 1658, οὗ ἴμ0 

ΟΒΆΓΔΟΙΟΥ οἵ [Π6 ἀρὸ 'π νυ ἢ μΘ Ἰίνοβ. Οἱ 80 οἴμοσ Βαηᾷ, βοογαῖθβ βουμθεσηθθ 

βοᾷ [Π|6 γα ΙΒ οἵ ἴπ6 ΞΡ ἰβίβ [ΠΟ β ]ν 68 ἴο ΘΧΡΟΒ6 ΠΟ ΙΓ ̓θτιογᾶποθ --- ΤῈ. 

1. Α8 ἴῃ ἴμ6 αογρίαβ, ἡ. 463, Ὁ. 

Ω. ΧοΠΟΡΆ,, Δδηι., Ἰὶ., 8; ἵν.» 9, 986, ΤῊΘ ΞοΟΥΔΕΟ ΤΠΔΉ ΠΟΥ Οὗ ἀβκὶπρ' Πα ΘΒΈΟΙΒ ἷβ, 

ΒΟΥΥΘΥΟΥ͂, ἃ ἀλη σοσοῖβ ᾿πβίσασαθηῦ ἴῃ ἴΠ6 Βα παβ οὗ ἃ ΒορΡ ἰδὲ, ἃΒ ἰδ 18 80 ὙΘΥΥ͂ ΘΕΒΥ͂ 

ἴο ἴαϊτο ννογᾶβ ἴῃ αἰοσοης βθηβοβ, ἀπ {πὰ8 ἴοὸ ΟὈἸσο 16 ῬΟΥΒΟῚ ὙΠῸ ΔΏΒΥΨΟΥΙΒ ἴο 

τπαῖζο Ἀββουτοηβ ἡ ἢ, θὰ ΤῸΣ πὸ ΔΡΡΙ δου οὗ ἴΠ086 ΒΟρΡ ΐβτηβ, ἢ ὑγουϊᾶ ΠΟΎΣ 

Δοκηον]οᾶρσο αΒ μἷβ οὐντ. Ῥτγοίασογαβ, γγ80 Ῥοσοοϊνοα 18, σοτη πο ἴμ6 βοογαῖα 

ταοῖμοα υυἱτὰ πῇ οἵ τἴ6 ΞΡ Ὠἰβίβ.- -ίος,, ἴχ., 8, 4. 

3. 1 ΒμουἹᾶ αἵ Ἰοαβῦ ποῖ |κ6 ἴο πίον νυνὶ Οαγιβ ((Ἰεβολιολιξα ἄν Ῥεψολιοϊοίε, Ὁ. 

9254) ἴγοτα {{|8. Ῥαββασο ἴμαὐ βοσταῖοβ μα Ἰοοκοᾶ δὲ υἱγύχουβ τη ἃ8 ἱπβρίγοα ὈΥ 
1:6 ἀοῖτγ. Βοβίᾶθβ, ἰδ νγουμὰ 6 ἱπσοιηρδέθιο νι ἴμ6 αββογοπ οἵ βοογαῦθβ {πὰ} 

σἰσίαο δὰ 6 ᾿ααρῃξ, [᾿ς Ὁ 
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σοπίδοι υυ7ί ἢ 11. ΤῊΐβ τηοὰθ οὗ ἀϊβραϊίηρ (ἐπ μέγαπιχιις ρατίεπι ἀϊ5- 

Ῥμίατε) ἀοβοοπάδα ἴἰὸ (6 βοῖιοοὶ οἵ Ρ]αίο," ἀπὰ σοπβιϊςαϊοὰ 16 ἀεα- 
ἀεηιῖεα ταϊίο ἀϊεριίαπάϊ," του ρσῃ ϑοογαίθβ ἀἰὰ ποῖ διηρίου ἰδ π (}0 
Β6η56 ἴπ τνρ οι 116 Ἰδαίου δοδάθιην τηδὰθ 086 οἵ ἰ. ϑοοαΐθβ νγᾶῶϑ 

{Ὧν ἵτγοότη ΡῃΠοβορ σαὶ βκοριοἴβπι ; 6 νταβ ἀποοποοσηθᾶ δϑοῦΐ Ββροο- 
υἱδιίίοη ; ἀπὰ 1π6 γα τ5 οἵ ργασίῖοδὶ ΡὩΠ]ΠΟΒορὴν μὰ ΤῸΓ Ηἷπὶ ροβίεἶνθ 
ον άδηςο. 

ΒῪ τμ18 τηοᾶθ οὗ ἀϊδβρυϊίης, ϑοοτγαίβ δοηυϊγοὰ ἃ οοηβίθυαῦὶο δά- 
γαπίδρο ΟΥ̓́ΔΤ 16 ΘΟΡ ΒΒ; ΤΌΤ, 85 ἢ6 ἀἰὰ ποῖ ΟΡΘΏΪΥ ΘΧΡΓΘ55 δ ἷ85 

οὐ ορίπίοη, Ποὺ σουὰ ποῖ ἰΔῪ Ποϊὰ οὗ εἷβ νίθννβ, θὰϊ ὑγοσθ οὐ] σοὰ 

ἴο δἰονν Ηΐπὶ ἴο αἰίδοκ δηὰ ἰὸ σοίαϊθ 1Π6 ὶΓ ἀορστηδίϊοα! ἀ5ΒΟΓ 0 ΠΒ. 

“ΤΉ ΒΌΔΙ:,᾽" Βα γ 5 Ηἰρρίδβ 16 Βορη δι ἰὸ βοογαῖοβ," “' ποῖ ΠΟᾺΓ ΤΩΥ͂ 
ορίπίοπ θείοτο ἴποὰ μαβὲ ὀχρ  αἰποὰ ἴο τη τυ πδὲ τΠοὰ τηδαηοβὲ ὃῪ 1} 

7 ἴογ ἴξ 15. σπουρῃ δαὶ το ᾿ἸΔυροδί αἱ οἰ μο β ἴῃ ὑγοροβίηρ ἴο 

1πσπὶ πυδβιίοηβ δπὰ τοίαςίησ τμδτα, Ὀὰϊ 1ἸΠΟὰ ΠΟΥΘῚ σίνοβὶ ΔΠΥ͂ 80- 

σουπέ ΟΥὉΔΠΒΎΓΟΥ ΠΥ ΒΟ ΙΓ, ΠΟΥ νυ βηθβί ἴο ΘΟΧΡΓΘΞ5 (ΠΥ ορίπίοπ Οἢ ΔΗΥ͂ 

50) 66." 

Ἀ5 βοογαίοβ ἀΐὰά ποὶ ἀθ᾽ ἵν Υ Δ ΠΥ σοτηρ οίθ ἀϊβοοῦγβο, {Ππ|0 ἴΌπη οὗἁ 

πιῖ5. Ῥ᾿ΠΟϑορ ο 8] Ἰθοίοτοβ οαπ ποὶ Ὀ6 Βρόκθϑθη οὗὨ, δῆ, σρῃβοα θην, 

ἴπ6το ἅτο πὸ σοτῃρὶ σαῖοὰ σοπο! υδίοῃβ, σογο ατί68, ἄο., νοι αθουπὰ 

ἴπ {π|6 υνυϊτηρβ οὐ οὐπου ΡὨΠοβόρῆοτβ. 
Α τὰ Ρδου δγ ν οὐ τὸ Ξοογαιίς τηϑίμοὰ ννὰ8 {π|6 ἱπάμποιίνο 

τηοῦοδ οἵ τοϑβοηίησ, “ΤΟ (πη 8,᾽" Βᾶγ 8 Αὐίβίοι!ο (Μείαρλ., χίί., 

4), “ἀγὸ 51} δδογίροαά (ὁ Κβοσγαίοβ, ἱπάυσιίίοη πὰ {ἰΠυδίγαιίοη ὈΥ 

δθογαὶ ἰἀ685."" Οἰσοτοῦ 8150 τηϑηϊοπθὰ ἰδ 85 βοιῃθι πα ρΟΟΌΪ δ᾽ ἴὸ 
Βοογαίοθ ἀπὰ Αβρηβία. [πδίδποοθβ οἵ βΒυο} ἱηἀσίίοηΒ ἅγο πιοβὲ πὸ- 

ΤΩΘΤΟΌΒ ἱπ ἴη6 ΜοιπογδΌΠ ἃ οὐἨ Χοπορθοη.Κ. ΤΉῸΒ Π6 {το τὸ ῥγοῦθ 
ΒΥ ἱπάυσείοη ἰο ΟΠ εογοογδαῖοβ, ψγ πὸ ἀἰά ποὶ Ἰῖνϑ οἡ 10 τηοβὲ {την 
ἕστο τυ τὰ εἶδ Ὀτοίθον Ομ τοριου, δι ΒΘ οὐρὶν το ἀο το καίη 19 

αἰθοιίοηβ οὐἉ ἷ5 ὑγοίμοῦ ;7 τὸ δἰ5 {τίσηὰ Πιοάογυβ {πᾶ 6 τηυδὲ δυρ»- 
Ροτί ρόὸῦ Ἠσπιπορβοποι;" τὸ εἰπιίά Ομδιτηίάοβ, τνθο δὰ ἰο0 ψτοῦὶ 8 

ἀἰπηάσησα ἱπ εΐα ονγη ἰα]σπίδ, τπᾶι "6 ταῦδὶ σπάσανον ἴὸ οὐϊαίη Ρὰῦ- 

Πἰσ πρροϊπιπηδηι." 

Α (Οὐπ ἀπά ἰππδὲ ροσυ! τίν οὐ τὸ Βοσγαιϊία τηοιμοὰ οἵ ἰοδονίης 
Ψ5 (0 ρδΙραῦο ἀπά ΘΕ, δ ΠΟΥ ἴῃ ὑπο 6 ἀο! νοτοά ἢΐ5 ἰη- 

ΚΑΨΘΡΕΡΝΝΝ δ οθλθιίιῶν  δοιλφὴν τον ρεχχὰς οολνταρδπν τοὺς ἄλλους 

“«οἱὦ ὀτορεῖν, ἀλλὰ τοντὸς μᾶλλον αὐτὸς ἀπορῶν οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους τοιῶ ἀτορεῖν. 
3, Οἴοετο, ὲ Ναι, ἴων, αὶ δ, 3, Οἰοστο, ΤΏμομ!,, ἰ., 4, 
4 Χευορὰ,, Αἴαα,, ἐν. 4, 9. δ, 1)ὲ ἴποεμας ,, δ), σῷ. Τυρίοα, ἰὰ, 
6 ΄Οτένε δ), «αγο Χεινορίναι (λίσα, ν., 6, 15), αὐτός τι λόγῳ διεξίφι, διὰ τῶν μά» 

λιστὰ ὁμολογουμένων ἱσορεέενο, νομίζων ταὶ τὴν τὴν ὠσφάλειων εἴσαι λόγου. 

ἢ Χενορὰ, Μέσα, ἢ, 3, 11, κου, Ἵ α πιά, ἃ, τὰ 9. πίάς ἣἰ. 

.---΄οΦΠρὖὖὔὺὕ.Όὕ-΄ ἧ ἧ ἧ ς-ΚὦἝἾ.. 
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ΒΙΓΠΟΙΟΠΒ, Θδαϊηρ ἢ15 ΠΘΆΥΘΥΒ ἔτΌτα {Π86 αὐβίγαοί ἴο {Πη6 σοπογϑίθ ὈΥ͂ 

ΒΙΠΏ1165, Δ]ΠΘ σου Θ5, [Δ0]65, ἀρορ ΒΘ σΊηβ, ραββαροβ ἔγτοπ ροϑίβ, δδᾶ 

ΒΑΥΪΠΡΒ Οἵ νν]56 θη. Αὶ ΡΘΟυΪΔΥ ἰα]οηΐ οὗ ϑοογαΐθβ νγὰβ ἴΠ6 ΡΟΥΨΘΥ 

ἢ6 Ροββϑββϑᾶ οὗ ἀθιπομῃβίγαϊ προ [Π6 ΘΟΥΤΘΟΐΠΘ55 ΟΥ ἱπΠΟΟΥΥΘ οί 6855 οὗ 

ΘΘΠΘΓΙΆΙ] Ἀ5ΒΘΥΓΟΠ5 ΟΥ̓ ΔΡΡΙγΪησ {Ποῖ ἴο ᾿ηΠα]ν 48] οαβθ5. Τὸ 185 δυῖ- 

ἐθηΐ {πδ΄ ἃ αἰδιυϊποίπη 655 οἵ σοποορίϊοη τηϊϑί πᾶν θθθὴ ργοϊηοΐθα ὈῪ 

ΒΌΟΘΙ ἃ ΡΟΡΌΪΠΑΥ πηθίῃοᾶ οἵ γϑαβοηΐηρ, ΘβρθοίἉ ΠΥ ὉΠΊΟησ ἃ ῬΘΟΡΙΘ 

{ΠϊηΚίηρσ 85 ΡΥ ΙΟΔΠ]Υ͂ ἃ5 {Π6 αὐθοκβ. 10 ννὰ5 8150 θθβί δἀαρίθα [ὉΓ 

ΘΧΡΟΒίηρσ ἴΠ6 ΔΟΒΌΤαΙΥ Οἵ ΤΔΠΥ ἈΒΒΟΥ ΟΠ 5. οἵ ἴῃ6. Ξορῃϊβίβ, 80 

ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΠΥ Δα] σῃϊθα ἴῃ σΘΠΘΤΆ] Ργοροβιτοηβ. [{{Π6 Βορμϊβίβ 6χ- 

ΡΓΘΒΒΘά {ΠΘΙΏΒΘΙΥ65 ἴῃ 422] 1ην {Π 6565 δηα δη 6565, Θοοσαΐθβ αἰ- 

ΤΘΟΙΥ Δρρ]ϊΘα {Ποῖ ἴο ἱπαϊν αι] οαβθβ ἔα Κθὴ τοτῃ Θοτητηοη ἰδ, 

δηᾷᾶ {Π08 ἀδιηοπβίτζαϊθα ἴῃ ἃ ρα]ΡΔὉ]6 ΤΠ ΠΟΥ {Π6 ἸΠΑΡΡΠΟΔΌΠΙΥ οὗἁ 

{Π61Γ ἀβϑβϑϑυίοηβ. Ηἰἴβ. 5165 σγοσο [ἀκοὴ ἔγογη {π6 πηπηϑαϊαίθ οἷτ- 

616 οὗ 5 ΠΥ ἃ ΟἰΤΟυ βία πο 6 ΤΟΥ Ὑγ ΒΟΉ, 1ζ 15 γγ6}} Κπούγη, 5ὅοο- 

Ταῖββ μα5 οὔϊαῃ Ὀθθὼ συἱἀϊο]δά. 

Δ ρστθαΐ ΤΠΔΠΥ͂ Ραββα σ 65 ΠῸΠῚ 1Π6 'ΟΟΥΑΙΙΟ ΡἢΠΟΞΟΡΠΘΥΒ τηϊσηξ ΒΘ 

αυοίθα ἴῃ Ῥτοοῦ οἵ {Π6 ΤΠ ΠΠΟΥ ἴῃ νγΒΙΟἢ ἢ6 Το πἀοτρα δρβίγαοί 4685 

ΡΔΙΡΔΌΙΘ ; Ὀμΐύ 11 Ὑν1}} θ6 βυπιοϊθηΐ μοτὸ ἴο σῖνθ 1Π6 οἰαββίοαὶ ραββϑαρθ 

ἔτοηι [Π6 ϑ'γιηροβίατηῃ οἵ Ῥ]αΐο, ἴῃ ν μ]οἢ ΑἸοϊ 65, (86 Τἀγουῖα οὗ 

ϑοογαΐθβ, σῖνθβ ἢΪ5 ορί πο οἡ {Π6 πηθίῃοᾶ οἵ ἰθδοῃίησ ρυγβιθᾶ ὈΥ͂ 

Βοοτγαΐθβ. ἢ 

ΤῊΘ ἸΤΟΠΪΟ4] ΟΠατδοίου οὗ [Π6 τηθίΠποα οὗ ϑοογαΐθβ ννἃ5 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΙΥ͂ 

ἀϊγροῖθα δραϊηβί {π6 Ξορἰβίβ, νἤοτη ἢ6 σοτηθαϊθα ὙΘΥΥ͂ ΒΙΘΟΘΒΒΙΆΠΥ 

γΥἢ {Π15 υΘΆροη ; ἀπ, ἱπάθθα, 5 ΥΡ ὑνΘΑΡΟΠΒ ὙΟΙΘ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴθ 

ΒυΤΑΌ]6 {Π656 ΠΠΘΠ, Μ»ΠηΟ ὈΠΑΘΒΘΥΥΘΟΙΪΥ Θη]ον ἃ 50 στθαῦ δ Δα ΠΟΥ Υ 

ΔΙΏΟΠΡ ἴπΠ6 ΟὙΘΟΚβΒ. ΤΏΉΘΥΘ ὙΤΟΤΘ, ΠΟΥΘΥΘΥ, δηοησ 1Π6 ΟΡ ἰβίβ 

ΒΟΠΊΘ ΥΘΤΥΙΥ͂ ΒΙΡΘΙΊΟΥ ΤΘη, ὙΠῸ ΟΠ]Υ Ὑγαηΐθα {Π6 ἔγὰ8 Βρὶτῖξ οὐ ρὨ1]1ο5- 

ΟΡΠΥ, {πΠ6 Ἰογ οὗ γα ἃ Πα Βοίθηοθ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΔΟΘΟΙΠΡΙΪΒῊ στοαὶ 

τΐησβ. 8 οδη ποΐ, ᾿ΠΘΥΘίΌΥΘ, τὰκ 8ἃ}} 1η6 ΟΡ ἶβίβ ἰπ 1η6. βᾶπιθ 

Ο]α55, πα τησδύ ΘΑΥΘ ΓΆ]]Υ ἀἰβιϊ σα 5 ἃ ῬΙΟΐΆΡΟΥΑΒ ΟΥ̓ἃ ΟἸΟΥρΙαΒ, 

ὍΟ ἀθβθυύνθ ΟἿἹἿ ΒΙΠΟΘΥΘ Τοβρθοῦ [ῸΥ {πο ὶν ἰα]θηΐβ, ἀπ 0 ὙγΘΥΘ 

ΟΟἸοταϊθα ἃ5 οσαΐουβ, ἀηὰ τηβ46 {ΠπῸ ἢγβί γΟΒΘ ΤΌ Π65 ἰηΐο {Π6 παΐαγθ 

1. Ῥ. 291, Ε. ἘΕἰ ἐθέλει τις τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἂν πάνυ γελοῖοι 

τὸ πρῶτον" τοιαῦτα καὶ ὀνύματα καὶ ῥήματα ἔζωθεν περιαμπέχονται Σατύρου ἄν τινα 

ὑδριστοῦ δοράν" ὄνους γὰρ κανθηλίους λέγει καὶ χαλκέας τινὰς καὶ σκυτοτύμους καὶ 

βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῶν ταὐτὰ φαίνεται λέγειν, ὥςτε ἄπειρος καὶ ἀνόητος 

ἄνθρωπος πᾶς ἂν τῶν λύγων καταγελάσειε" διοιγόμενος δὲ ἰδὼν ἄν τις καὶ ἐντὸς αὐτῶν 

γιγνόμενος πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον μόνους εὑρήσει τῶν λόγων, ἔπειτα ϑειωυτά: 

τους καὶ πλεῖστα ἀγάλματα ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἔχοντας καὶ ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, μᾶλ- 

λον δὲ ἐπὶ πᾶν ὅσον προζήκει σκοπεῖν τῷ μέλλοντι καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσθαι. Ἀ ᾳτοαὶ 
ῬΌΟΥ ἰπ βροδκίηρ 18 διε θα θᾶ τὸ Ηἶπι ονθὴ ὈΥ Ὠΐ8 ὁποτηΐθβ, Ασ βυυ ΘΒ απὰ ῬῸΓ 
ῬΉστγ. Ὑμοοδοτοῦ. δα αγθσοβ Ἰηἤάοϊοβ, βοσγη. ἱν., Ρ. 56. 
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Οὗ Ἰλπσύδρο.---ἴγοῖη ἃ ΠοπΥΒοάουοβ δηὰ Ἐυτμ ν ἀσπητβ, τυ βότη ΡΙπίο, 
ἴπ Ηἰβ Ἐπί γἄστηιβ, ἀοβουῖθθβ 85 γι Ἰοσοτηδο ἶβίβ. ϑοσταίεβ ἴ00Κ 
ἴ5ο πε! ἀραϊπδὲ {Π656 ἔνγο οἰδββοβ οἵ ϑορηϊβίβ, ἀπὰ δβίδὈ δηθὰ 
πιοταὶ σοπβοίουβηθ55, Τα πθδὰ ἡ σΟΙΉΠΠΟΠ Β56η86, ἱπ ορροβίτίοη ἴο 
τοῖς πιογαὶ βκοριϊοίβπιν ; δηὰ, ποινν τη βίαπάϊησ {Π6ὶγ Βορ! βεϊοαϊ βέγαι- 

δρότηβ, οἴδπ οχίογί θα ἤγοῦη {Ππ 6 πὶ {6 ΞΔ ΠΊΘΙΩΪ οοηΐοββίοη οὐ {πο ῖτ 
οὐγπ ἱρποτάποο. Ηἴβ ἀϊβείρ!6β, οησουτγασθα ὈΥ 8 Ἄχδιηρῖο, σαττίοα 
1:6 ἰΤΟΠΥ͂ Οὗ {ΠΟῚΓ τηδβίου ἀσαϊηβί {Π6 Β'ορ ιἶβίβ Τατίου ἔπδη Εἰ ΒΟΙΓ. 

“ΤῊΘ δ0ῃ8 οἵ {{π6 τίσθδὶ ρΘΟρΙο,᾽" 5805 ϑοοσγαΐθβ, ἱπ Ῥ]αίο᾽β Αγοῖ- 
συ," “ὙΠΟ ποσοββασην πᾶν ἴΠ|6 στοαίοβί 16 ΒΌΓΘ, (Ἰ]Πονν πιθ οὐ Ποῖ γ 
ΟΥ̓ δοσογά, δπὰ ἅτ μ᾽ θαβοὰ ὙΠῸ π {ΠΟῪ ΠΘΆΓ τὴ6 τοίαϊζπησ {Π6856 
τῖσπ. Υδα, πον τποπηβοῖνοα οἴθη {ὉἸ]ονν ΤΥ ΘΧδιηρὶθ, δηὰ ὑπάρτ- 

ἴακο ἴο ὀχδπιίπο οὐ οτβ." Νὸ ᾿νοπάοτ (δὲ Βοογαῖοβ σαϊποα ΤΥ ΐπι- 
ΒοΊ Γ 6 ροτίδοι μδίγοά οὐ {6856 ρθορίθ, ἀπὰ {παῖ {ΠῸ Ὺ Ἰο πὸ πιθᾶπϑ 
υπίτίοὐ ἰο οἤθοὶ δἷ5 τυὶπ, Βυΐϊ ΟΥ̓ 118 πογθδῆου. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Υ. 

Θοσκιτεβ ᾿ἰνοὰ ἴῃ {Π6 Β᾽ Πρ οβὲ ΤΠΔΉΠΟΥ ; δηᾶ ἰξ τ 28 ὕγοπι (δ ΐ8 

εἰτουτηβίδῆσο {π8ϊ ΗΘ νγὰβ Θηδο]οὰ τὸ πιαϊπίαϊη Η5. ρἢ ΠΟΒορ ΐ δ] ἴη- 
ἀοροπάσποο, ποίνν τ πβία πάρ 0.185 Πἰγηϊ 6 ἃ τηοᾶπ5.;} Ηδ ἀοβρίβοα {6 

Ἰαχυτίουβ πιούδ οἵ [ἰνὲ σ΄, νυ ποσὶ δὰ στ δ  ἰηστοδβοά ἐπ πἰ8 {ἰπτὸ 

αἵ ΑΥ̓ΠΟΠΕ, 85. ὙΓΟῚ] 8.5 41} {Π086 ΒΟΉ 508] δηϊογιηοηῖβ {παἱ ἀοβίτου {πὸ 

πιο! θΟΓΝ ΟΥ̓ θούΥ ἀπά πιϊη." Υ͵εῖ βοογαίοβ ἀΐὰ ποῖ νυἱοῖϊδίο {πὸ 

[λν7ν οὔ ἰπβίο ἀπὰ ργορτίοιν, θυϊ οὐβοτνοὰ ἃ ηἰσθ ἀϊδιϊποιίοη, ὈΥ̓ ἴπ6 

πορίδοῖν οὐ υυμίοιν (Π0 ΟΥμίοβ ἀδδίγον θα 8}} {πᾶὶ σοπουΐπο πυπιαπίτν 
ὙΠ οἷ τοπάοτοά βοογαίοβ 80 πη Ά Ὁ], ποῖνν δια ηάϊηρ {6 δυβίουεν 
οὐ μὲν ΤηβΏΠΟΥΒ. ὁ 

Βυῖ τ06 στοπίοπβ νον βοογαίοα ἀσνοίοσαά (ο τὴ ἱπιρτονοπιδηιὶ 
οἵὐὁἉ πιδηκίηά ἀΐά ποῖ ργονθηῖ δΐτη ἕγοτῃ ΚΠ πη ς τπόοβὸ ἀυΐιο8. νυ ΐον 
ψοτὸ ἱπουιηνοηί οὐ ἰνΐπὶ 88 ἃ οἰκἰχοη. 

2, Ο, χ, 

3.5. ὑὐδοὶκ," ἐὰγο Βοογαίοα ἰοὸ Ογμονολω ἰω (56 Οἷοοποείοσυ» οἵ Χοηορίμοι (Ἱ., 

ᾧ 7), "ἽΠΓΙ ὁουμὶ δά 6 γοαρουδυλο μυγοδαρον, 1 ἐρου δ, μογμαρο, φοὶ ὄνο ταΐταν (Ὁ 
δ τῶν ὑγοροτίν, ἐρεϊυδμυς τοῦ μοῦφρο.". 
ἃ, Ζ7ὃε γοῦν οὔτως, ἐαγο Λπύρνου ὑνο Βορδίκε ἰο βοσγαῖου (Χοοορὶ»,, λέίσα, ᾿. α, 

δ., ἐξ οὐδ' ὃν εἷς ὁοῦλος ὑπὸ ἐς πότῃ ἐιαιγώμενος μείνω, οετία τε οιτῇ, καὶ ποτὰ κ(' 
γεις τὰ φανλύνοτνα, κοὶ ἱμάτιον ἡνφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ δέβους τε καὶ 
χειμῶνος, ἀννπύόξητός τε «αἱ ἀχίτων ἐιατελεῖς. 
4. Τὶ» «ἠαἰσιρονη, ἰω ὕνο Βγπυροκίωτν οὐ ὕμίο, θνκὲ βοσγαῖοο νωνοῦ 'νοῖ κοἰδσει, 

“ντὦ "ο οοδοειέοού οἵ νεκίτη ἰνειδιν, νυ εὐ ἢ βοσγαῖος οσρείδοτοί ω ὑπενάϊος ἴἰο τπαλο 
θο νοΉῦγ οδοιοίπαιο, ΤΊνο ἀορατίριίου, οἱ μεϑοφορθνοτα ὑγ Αὐὐορθποου (Οἱουΐα, 
ψ, 857) ἀσον οἱ ἰηνοίνο Ββοσγοίον, 
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ϑοογαίθβ ἀθβουνϑα νγ611 οὔ {πΠ6 βίαίθ δ5 ἃ [ΔΊ ΠΘῚ δηᾶ ἃ μυθαπᾶ. 

ΧΑΗΙΠΙΡΡΘΟ, Πἰ5 νυ τ8, 15 5 ΠΟΙ Θ ΠΥ Κπονγη ἴο Ροβίθυ Υ 85 ἃ ὑγοηδἢ 

οὗἁ ν]ἱοϊθηΐ ραββίοῃμβ, Δη4 ΠΘΥΓ ΠΔΤΩΘ Πὰ5 δθύβθῃ ραββϑά ἱπίο ἃ ρτουθῦ. 

Ιη τηοθυῃ {{Π|65, ΒΟΙΩΘ. ΒΟΠΟ]ΑΥΒ, ἃ5 Π θυ ἃπα ΜοΠπαθ]ββομη, 1 

ᾶγθ δηαθανοσθα ἴο ἀθίοπα μου, θαΐ νι 166 βασοθββ. ΤΠδΐ 58Θ 

ῬΟΒβθϑβθα ΖΔ ηΥ ρσοορᾶ 48}1{165, Δη4, πούνν βίδα ϊησ ΠΟΥ ραββίοη- 

αἴθ οΠδγδοίθυ, ΤΑΥ͂ Πᾶν Πδά ἃ στϑαΐ 468] οἵ σοοάῃθββ οὗ μϑαγί, οἂπ 

θ6 Θαβιγ δατηϊθα ; Ὀυΐ [πα΄ 5η6 νγὰβ οὗ ἃ ΨΕΥΎ ΠΕΔΙΥΘΙΒΟΙΊ6 ἀἶβρο- 

διίοη, ἂπά τηδᾶθ ὥ'ϑοογαΐββ [86] 115 εἴδοίβ, νγθ ΤΥ Θαβν ὈΘΙΙΘΥΘ, 

νυ ῃοὰΐ σ᾽νίησ οΥθαϊ ἴο {Π6 ἀπθοάοίθβ τθοοσάθαά Ὁ ῬΙαΐδτοη, ΤΠ) 1οσ- 

6Π68, Δηα Ζἴδη, [ΓᾺΓΟΤ [Π6 ΤΠΔΠΠΘΥ 1Π ΒΟ ΑΕΒ π65, ἀπ θυ 

ϑοογαΐθβ ΒΤ 56], ἴῃ ἃ Ρ]ΑΥ [Ὰ] ΓΔ ΠΠΘΥ͂, ΘΧΡΓΙΘ55 ἐπ Θυηβοῖν 5 ΘΟποϑση- 

ἴῃρ Π6Υ.2 ““Βυΐ,᾽ Βᾶγ5 ΔἢΓβίΠ6Π65, “ὙΠ 15 [η6 Τϑάβοῃ, ϑοοσζαΐθβ, 

μα΄, Θοην ποθ ἃ5 ποὺ τί οἵ [Π6 σδρδοιυ οἵ [Π6 [81η816 56Χ [ῸΓ 

οαἀυσαίϊομ, μοι ἀοβύ ποῖ εὐποαΐθ ΧΑΠΙΠΙΡΡΘ, [ῸΥ 516 15 1ῃ6 ψογβί 

ὙΥΟΠΊΔΠ ΟὗὨ 81} {πΠαΐ οχἰβίῖ, πᾶν, 1 ὈΘΙΙΘν 6 οὗ 811 [πΠαΐ δβυϑὺ αν δχἰβίθα 

ΟΥ ΘΥΘΙ Ὑ11] οχίβί 1 ««ΒρΟδι56,᾽ ΓΟΡΙ65 ΠΘ, “1 566 {πμαΐ {Πο56 γγῇῆο 

5 ἰο θΘοοΙη6 θδβί 5ΚΙΠ6α ἴῃ ΠΟΥΒΘΙ Δ Π5ΗΪΡ 4ο ποῖ βο]θοῦ {Π6 τηοβὲ 

οδϑάϊθηΐ, θαΐ 1η6 τηοβύ βριτθα ΠΟΥΒ6Β; ΤῸΓ {Π6Ὺ ὈδΙΘνα {παΐ δου 

θεΐπσ ΘμδὈ]δὰ ἔο ὈΤ14]6 {π656, [ΠΘΥ Ὑ}11] ΘΑ 5] Κηον ΠΟΥ ἴο ΙΔ ΠΔΡ8 

οἴμουβ. Νονν, ἃ5 1 νγᾶβ ΤῊΥ Ὑυ 5} [0 σΟΉγΘΥ56 δηά ἴο ᾿ἶνθ νυν Ἱἢ τηθῃ, 

Ιμᾶγθ τηϑυτὶθα {Π15 νγοσηδη, θθίησ ΠΥΤΩΪΥ σον ποοα {πα΄ ἴῃ οα56 1 

5ῃου]α Ὀ6 4016 ἰο θπάθσο ΠΟΥ, 1 5που]αὰ Ὀ6 4016 ἴο θη αγ6 8}} οἴ μϑυβ.᾽" 

ΒΥ Χαπίμίρρα ϑοογαΐθβ ῃδὰ βθυϑύαὶ 50Π5:; ὁπ {Π6 οἱἀδθβί οἵ γῇ, 

ΟΔ1164 ΤιΔτάρτοοΙθβ, μ6 Θη]οΪη5, ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ΜΙ ΘΙ ΟΥΔὈΙ]1α," ΟὈΘαϊ- 

ΘΠ66 ἴο Πῖ5 Το Π6 1. Αἴ Πὶβ ἀθαΐίῃ ἢθ 1οἷν θθῃϊηα Ὠΐμ ΤΠ͵6Θ. 5Ο0ΠΒ, 

ΟΩ6 οὗ γοῖῃ νγὰ5 ἃ γουίῃ, θα [Π6 ΟἾΘΥ ἔνγγῦοὺ ὙγΘΙΘ 511} οὨΠ]άγδη.5 

1. Ἠδυσδηῃ, ἴῃ ἴμ6 “οία Ρλϊϊοβορῖι., ΟἹ. 1., Ὁ. 103, ΜομαρΊββομη,, ἴῃ μἰβ Ῥμαάοη, 

Ρ. 99. Ὁ. ΧΟΠΟΡΒΟΙ, ϑψηιρο8., ᾿ὶ., 10, 

3, [ΕἸ ΠΘΥ σϑυπαυῖβ (ΗἸδίογῃ ὁ ῬΑὶ]οβορΊ, Ἰὶ., Ὁ. 33, 34), “ Ξοογαῖθβ νγᾶβ ἃ ροσίδοξ 

ατοοκ ἴῃ ὯΪ8 [Δ 0}15 ἀπ Ηἷ8 νἰ γι 8; ΒΘ ΠΟΘ ἨΘ Ανναν 5 ΤΟρ Αγ 6 ΤΠΟΓᾺΪΒ ἘΠΑΩ͂ΘΥ ἃ Ρο- 

1168] αβρθοῖ. [Ι͂π βΌ ΘΗ ἃ ΡΟ 68] νἱονν οἵ νἱγέαθ, [Π6 σϑ]αοηβ οὗ ἀοταθβῆς Ἰ1ἴ6 [41] 

ΠδΓΙΓΑΙΠΥ͂ ΘΠΟΤΡὮ [ᾺΓ ἰηΐο [Π6 Ῥδοκ ρτουπᾶ ; [ῃ9 ποίοτϊουβ Ῥδᾶ Γδοϊϊησ οὗ Ηἷβ νυ 

ΣΧαμῖμῖρρα ἴο μου μαβθαηα δηα Ομ] Ργουθηΐβ ἴπ6 βαρροβι το οὗ ἃ ΥΘΥΥ ΒΕΡΡΥ͂ 

ΒοΙη6 ; ἃ ηα Ὑγῆ θη τΥ6 ΤΌ ΠΔΔΥΙς [Π6 ἄἀσρτθο ἴο νυ ΒΪΟῊ, ἴῃ ἷβ ἀθνοίίοη ἴο ΡΒΠΟΒΟΡὮΨ, 

6 πορϊθοϊθα μῖβ ΤἈγΩΥ ἀποβ, απα [Π6 1016 αἴθ οη ΒΘ Ραϊᾶ Ὠἷβ υσῖδ απᾶ οὨΠα, 

ὍΘ ἅΓ6 ᾿πιβΕΠ648 ἴῃ Δβουϊ ἷηρ ἴο Ὠΐτη, ΤΟ ΘΟ ΊΠΘΥ ννὶ τ ΗΒ σου πίγνταθῃ, Π{Π|6 σοβρϑοὶ 

[οτ᾽ ἀοτηοβς 16 ἴῃ σοταρατίβομ νυ ΡᾺΌ]1ς ἀπ 165,".-ΤῈ.] 4, ᾿,,, 57. 

5, ΡΙαΐ,, “ροϊοσ., ο. Ἀχτ, ὙΝΒΘΙΠΟΥ Ξοογαἴοβ, ἃ8 Βουηθ ΤὨΪ ΗΚ, Ἠδα αἶβδὸ ὈΘῸΠ ΤΠῈΓ 

τὶοα τὸ Μγτίο, σἂπ ποῦ "6 ἀθοϊ θα υυῖτἢ Βἰβίουϊ αὶ σοτγιαϊ πεν, ὙΠ6 σΟΠίΓΑΓΥ ΟΡ  πίοη, 

ΒΟΥΤΘΥΘΥ͂, 8 ΤᾺΓ ΤΟΥ ῬΓΟΌΒΌ]Θ, 8 ἈΡΡΘΆΓΒ ἴγτοσὰ ΜΘ ΠΟ β᾽ Θχαπηϊπδίίοη (Οἰ δολίοϊιει 

(ον ἩΡἰββοη βολιαζίεη, ν ΟἹ. 1ϊ., Ὁ. 522). Ἐνϑη Ῥδηερῦι5 Πποάϊιβ ἴθ ΑΒΘ πεθιβ {Χϊ 

᾿ηῖξ,, Ὁ. 555) ννὰβ οὔ [Π18 ορϊπίοη, νυ ἢ 18 αἶβὸ δαορίοα ὈῪ ΒομΙΘΥ πὶ μἷβ Ὠἰββογίας 

“ει Ερίϑιοιβ ϑοογαῖίϑ, δ 13, ΤλὰΖαᾶς, 15 8 ἀἰβσθΌγβο 7)6 ϑϑογαίε Οἷσδ, ν. Ὑ, Βα οβος 

Ὡ 

"ων. ᾧψ- οὐ 0“ κυ σι “χ «υ.Δ.,.. 
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ϑοογαῖθβ ρουίογτηθα τη ΆΓΥ ΒΟΥΥΪΟΘ ἴῃ ἴὮγθο ἀΠ]δυθηΐ Ὀδ1165, οὗ 
τίσι μ6 σῖνθβ 5 Ὧῃ δοοουπέ ΠἰΠΊ56]Γ 1η 1Π6 ΑΡοϊοσΥ οἵ Ρ]αίο ' 

ΤῊ ἢγβι εἶπ (πὶ Θοογαΐθβ ρου Γουτη ἃ ΤΠ ΑΓΥ ΒΟΥ ΪΟΘ. νγὰ5 ἴῃ 

16 θαρίηπίηρς οἵ ἴΠ6 Ῥεὶοροπηθβίδη ὉΔῚ, ἴῃ {86 {Π τίν -ΒΘυ  π ἢ ΟἹ 
«οϊτίγ-Οἰρσητη ὙΘΑΓ οἵἉ μὶβ ἃρ6, δ {π6 βίθσθ οἵ Ῥοζίἀεα, δὴ Αἰ μθηΐϊδπ 

ΘΟΪΟΠΥ͂ ἴῃ ΤΉΓΔΟΘ, ἰπ 6 γϑαγ5 431 δηὰ 480 Β.Ο. Τῇ ἱπμδϊδηΐβ 

οἵ Ῥοιίάερα παὰ τουοϊιθὰ ττοπὰ {Π6 Αἰμοπίαπβ, ἴο Βοσα (ΠΟΥ ὙΥΟΓΘ 

{τϊθυΐαγν, ἀπὰ ὑγοσΘ βυρροτίθα ΟΥ̓ {π6 Οοτἰπι ἶαπη5 πὰ οἴμοὺ Ῥεῖο- 

Ροππηθβίϑηβ. [Ι͂ἢ {18 σαιηραῖση, ϑοοτγαΐοβ δηἀθανοσθὰ ἰο ματγάθη ἢἷβ5 
θοάν, δῃηὰ ἰο 5βέ66] ὨἰτηΒο ΙΓ ἀραϊπβὲ 1π6 οἤδοῖβ οὐ πη σου, ἰΠἰτβὲ, ἂηᾶ 

οο]ά. ὙΠπουρὴ Ῥοιίάδα τνὰβ θθβίοσθὰ ἀυτίησ 1Π6 βϑυθσοϑί οοἹὰ οἵ ἃ 

ΤΗγαοίδη υνἱπίθσ, ϑοοσαΐθβ, ἱπ ἢΪβ ΠΒῈ8] οἱοϊΐησ, να κοὰ θατγοίοοϊς 

1Ὡτουρσἢ 5πον πὰ ἰσθ.5 Ηθ ἀϊβεϊηρι  βηθα ΗἰτηΒ6 1 50 τησοῖ ὈΥ͂ ΐ5 

ὈΓΑΥΘΙΥ͂, {παὲ {Π|6 ᾿Υ26 νγὰβ αὐγατάθα το Ηΐπη, νυ ΐ ἢ 6, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, 

βᾶνθ ὕρ ἴο ΑἸοϊδίδά65, μ15. Τὰ νοσῖῖθ 9Ο]Ο ΟῚ (νοτη ἢ 6 Ὠἰτηβ ΙΓ μδὰ 

Βανοὰ ἴῃ {18 Ὀδί116, ἃ5 νγὸ ἅτὸ ἰο]ὰ Ὀγ 1Π6 Ἰαϊέου ἴῃ {Ππ6 ϑ'υτηροβίαπη 

οἵ ῬΙαῖοῦ), νὰ τπ6 οδ͵θοΐ οὗἩ ὁποουτγασίηρσ εἷπὶ ἴο ἄσβουνϑ ἵγοτῃ ἢΪ5 

ΘΟΌΠΕΓΥ ΒΌΘΝ ΠΟΠΟΥΒ ἰπ Γαΐατο Ὁ. Πΐ5 Οὐ ΡΘΥΒΟΠΔ] τηϑτὶῖβ. Ὑ δυουβ 

δηδοάοίο8. ἅτ ργθβονθὰ γϑβρθοίΐίηρσ {{|8 σατηραίσῃ οἵ ϑοογαίθβ, ἴὸ 
ὙΠ οἢ, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, νν6 σᾶπ ποῖ δἰΐδος ΔΠΥ ἱπηρογίδηοθ. ΤῊὰΒ 6 816 

τοϊὰ Ὁγ ΟΘ]Π 5, Ἡίορσθποβ, ἀπά “Ε]ΐαη, παξ νυ ἢ 16 16 ρίασιθ ταρϑὰ 

ἰη 186 Αἰμοπίαη σᾶπιρ, ἀπὰ ἴῃ ΑἸΠΘἢΒ ἰ(56 1, Ξοογαίθβ νγὰβ [06 ΟἿΪΥ 

ΡΟΙΒΟΝ ὙΠῸ οβοδροὰ {Ππ|Ὸὺ σοποΊαὶ ἰπίδοϊίοη. [τ 5. αἰβὸ βαϊά {πᾶὶ ἢ 

ὕες Βοσγαῖοα μβαὰ μιδὰ ἔννοὸ υνίνοα, ἔγε Μγτίο, απὰ αἴτον μοῦ ἀοαΐῃ Χαπερρο. Ηδ 
αὲ ἴδο καπιο ἔτη σουηραῖβ [6 ορίπίοη, οὗ ἔδποδβο ννο τὐΐηῖς ας οσγαῖοθ δὰ θοῦ 
πιαγτίοα ἰο ἴνγο τγοσηση ἢ οὔσο. Ηδ πἀβείστιβ αὶ ἀἰδοτους τισδηΐησ τὸ ἴθ Αἰοηΐπα 

ἴανν τερον τα μαδεοὰ ἴῃ τη τἴπιο οὗἉ Ῥουίοϊοβ, απ δοσογάϊης το νυν ΐοῖ, α8 ἰΒ σοτ- 
ΤΠΟΏΪΥ δυρροποὰ, ἰξ νγῶν Ἰαυνία! τὸ σοηίγπος αὶ ἀουθ)ο τππαγτίαρο-ττα ᾿ανν τυ δ σὰ 180 
δάνοσαξοι οὗ ἴδαι ορίπίου ὈΡΌΔΙΥ χυοίο ἰὰ συρροτὲ οὔ. ὙΤΏὸ κυρδύθος ἰα 51] τῆοτο 

το υὐοὶν ἀϊκουεκοά ὈῪ ΤιΌΣαο ἴῃ το δρονοτησηοηοά Ζκοίοπεν Απίοα, σα ροοίαγ 
αρπίησε Μαδιο'» Πίαιγίδε ἀδ Ανίμίοχεπο. 

1, Ο. χυί, Αὐπσπανον (Πεήρπορορὴ, ν,, 15), ὅνο Ὀἰσοσ ορροποηξ οὔ ρεΠοκοροτα, 
αανὰ τοῦτο σαροοία!!ν οἵ ΡΊαἴο, ἀδοίαγον το νυμοῖο πασγδένο οὔ [6 πὰ ΠΙΤΑΓΥ βογνυίσον 
οἵ βοσγαίου ἰο ὕΘ αὶ δούου, ανὰ ονεοσυον ἴθδὲ ΡΒ Ποσορμοτα ἀο ποῖ δἴνναγ αἰ 

δάσο ἴὸ δἰκιογίσαὶ! ἐγσυτ. ΡΊατο, πὸ καγα, σοπίγοδίοςα δἰτακοῖς κἰησο μὸ ἀρδοτία ἰπ 

ὕο ΟΥγο μος Βοσγαῖου "πὰ πόνον ὕοση οὐϊ οἵ Αἰδσὴα σχοσρὶ οπςο, πὰ ἴδπαὲ οα ἃ 
νυν τὸ το ᾿ε τίη βασοα, αὐ γοῖ ἔπ τ80 ΑΡΟΪΟΡΎ παπᾶ Βγτωροκίαπι 9 τακκον 

Βοσγαῖσι ΜΕ. {πὲ πὸ Βκά ἴυσρδς ἴα ἴὔγοο θαίθοα, Βαὲ εν μαρδαρὸ δβῆῆονν» ον 
Με τοϊανοο ἰα ἴὸ "ο μἱβοθά οὐ το γεσιασκα οὔ Αὐδοπίσυε, ἴον ἰὼ 6 στο ὸ μα 4 

ονουοοκοά το (οἸοννίης υνογάκ : εἰ μή ποι στρατευσόμενος. ΥΥο ὅτὸ δοφυκίηϊοα 
ψἢ ἴοο τοδην ἱπδίπησου οὐ 1.0 σαγοϊοσκησκα οὐ αποίσοξ σταπιπιασγίαη (ρ0ο ὙΥ̓ σαροὶ. 

ἰσα οὐ ᾿ίοάονεν βίεωϊια, νοὶ]. ἱ., ». 557, αὐνὰ Ἡουϊεδίηφου ἢ Χοπορδοην ἀν αϑανία, 

Ῥ' 391} τὸ πᾶνο τοσοῦγνο ἴὸ ἴσ πγροινοκίη (δὲ ἴμοσο ννογάφ νγογο οκηίτοά ἰη τ᾽ 
οαμου τυ οΝ Αὐνοπσναν δ αὰ δόίογο δεΐπι, 
4. Ῥίον, "ἰ, δ 19, Ὑπυσγά, 1. ὅδ, ρερῳ 3. Ῥ, 900, Ὁ. 
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ΟΠ6Θ 5ίοοὔ [ῸΥ ὑλγθηΐν- ΤΌ ῸΥ ΠΟῸΤΒ ΟΝ. {Π6 ΒΆΤῚΘ 5ροῦ θ6ΙΌΤΘ {Π6 ΘΔΙΩΡ, 

ΔΟΒΟΥΡΘα ἴῃ ἄθορ ἡπουρηΐ, νυνὶ ἢ μἷβ ον 5 ἢχϑᾶ οἢ δη οδ]θοΐ, ἃ5 1 Ηἷ8 

801] ΟΥΘ Δρβθηΐ ΠΌΤΩ ἢἷβ θοαγ.ἷ 

1η ΠΪ5. ΒΘοοπα οδιηραϊσῃ νγ Ππα Ξοογαίοβ αὖ Πο]ατη, ἃ ἰόντ ἴῃ 

Βώοῖϊα, μθγθ 1η6 Αἰμοπίδηβ ογο ἀοίδαίοθα ὈγΥῚ 6 Βωοίϊαηβ. 

ΤῊΪ5 θα 10 νναβ Του ρηΐ 494 Β.Ο., θη ΞοοτΤαΙθὴ τνὰβ αὖ {Π6 ἃσθ οὗ 

ἴογίγ-ῆνο, ἴῃ 1Π6 58 ΠΠ6 ὙΘΑΥ ἴπ ΠΟ 1Π6 ΟἸἹουᾶβ οὐ Αὐὶβίορῃαποβ 

ὙγΟΤΘ Ρουθ. ΑἸΠΟῸΡΉ [Π6 5516 νγὰβ ΠΠΙ͂ΆγΟΥΔΡΙΘ ἴο π6 ΑἴΠ6- 

ΠΙΔη5, ΓΔ ἢ 65, 1η6 ΑἸΠΘΠΐαἢ σΌΠΟΥΑΙ, νυ οση ϑοογαΐοβ ἃ ουνγασᾶ δο- 

ΘΟΙΏΡΔΠΪΘΩ͂ ἴῃ ἢἰβ ΠΙρηΐ, ἀθο]αγθα, {Παΐ 17 81] {πΠ6 ΑἸΠΟπΙαη5. Παᾶ 

ΤΟυρῊΐ 85 ὈΓΑΥΘΙΥ ἃ5 ϑοογαίθβ, [η6 Βοούϊδηβ νγουἹὰ πᾶγθ οτϑοίθα πὸ 

{ΠῸΡ165.3 

ΘΌΟΠ ΔΙΘΥ {Π15 θα 116, ΘοοΥαίθα νγὰ5 θη σασθᾷ ἴῃ χη }Π]}ΥῪ ΒΟΥ ΪΟ6 

ΤΟΥ ἴΠ6 {Π|Χ {{π|6 αὖ ΑἸηρΠρο]15, ἃ οἷν οὐ ΤΉΤΔοΘ οὐ Μασθαοηΐδ, 

συ ΒΟἢ ννὰ5 ἃ ΘΟΙΟΠΥ οὗ ΑΙΠΘ6Π5, ἀπά ἃ ἴουνη οὗ σγϑαῦ σοτητηθτοίαὶ ἱπ|- 

Ῥογίδημοθ. 1 μαᾶ θθθῃ βεϊζϑᾶ ὃγ Βγαβίάαξ, ἃ Τιδοθαθιηοηΐαῃ σθη- 

ΕΥΆ], 4294 Β.Ο. ; απ 1η6 Αἰπθηΐδηβ, ὙΠ ἃ νον ἴο 105 ΤΘΟΟΥΘΥ͂Υ, 

ΒΘηΐ ἃ ΔΙΏΥ, 4929 Β.Ο., απᾶθυ ΟἸθοη ἴο ΤΏγασο, νυν] ἢ αἰὰ ποΐξ 5πο- 

οΘοα ἴῃ 15 ππᾶαογίακίησ. [Ιη [15 Θχρθαϊποη ϑοογαΐῖθβ ννὰβ ρτθβοπΐ ; 

θα νγα ἀο ποί ἢπᾶ Πἴπη δηραρθα αἰζουννασᾶ ἴῃ ΔΠΥ ΟἾΠΘΥ τη ἰτατν ἀα- 

{165, 5ΊπΠ66 Π6 νγὰβ ποὺν ΔρΡρΙΌΔο Ϊησ {πΠ6 ΠΠΙΊΘΙἢ γΘΑΥ οὗἁ ὨΪδ5 ἄρσθ. 

ΒΟΟΤαΐο5. νγὰ5 ΡΑΥ ΙΟΌ]ΑΥγ αἰΐδοηῃθα ἴο ἢΪ5 παΐϊνα οἷν. “1ΊονΘ 

ΤῊΥ͂ ΘΟΙΠΊΤΥΙΏΘῊ ΙΠΟΤῸ {πῃ {Π1Π6,᾽) Π6 ΤΟΙΠΔΥΚΒ ἴῃ {πΠ6 ΤΠΘεἴοία5 οὗ 

ῬΙαίο ἴο ΤΠ Θοάοτιιβ, ἃ τηδί ποιηαίοἴαη οὐ Ουγθπθ, πο ἰδασῃΐ αἱ 

Αἴηθη5.. ΤΠῖ5 ΡΥ] ν τοΥ ΑΙΠοη5, νυ] ἢ αὖ {πὰὉ {{πη6 ργθβθηϊθᾷ 

ἃ Ρἰοίαγο οἵ [η6 στϑαΐ νου] οἡ ἃ 5118}} Β08 16, σοι] 64 νυ ἢ ἃ [60]- 

ἴῃσ ΟΥ̓ ᾿πάθροπάθποθ, ϑΘΥΘ ῬΡΘΥΠαΡ5 [Π|6 ῬΥΪΠΟΙΡΆΙ γΘΆΒΟΠΒ Ὑγ ΒΟ ἢ ἅ6- 

ἰουιηϊηθα Πἰπὶ ποῖ ἴο δοοθρί {π6 Παϊουίησ ᾿πν ταΐϊοπ5. οὐὕἩ ΑὙΘΠ ΘΙ 5, 

1. Αὐ]. (εἸ11π18, ΝΟ. Αἰ. ᾿ι. 1. Ὁΐορ., 11.,. δ 35, ΖΕ] δη, Ναι, Ηΐϑε., αἰ, 97. 

9, Του, ἰν., 96, 

3.1 Ῥὰ88 οὐδσ {π6 τὶ ἀϊου]οιβ ἀποοᾶοίο οἵ ΤΙΟσΌΠ68 (Ϊ., 33), τυῖιο βὰν 8 ἴπαῇ βοογα 

{6 5, ὙΠ ΘῈ. 81] παὰ Γαΐτοη τὸ Ποῖ, τούτθαϊοα βίορ ὈΥ βίορ, δηᾶ οἴη ξυστιϑᾶ γσουπᾶ ἴο 

ΟΡΡΟΒΘ ΔΠΥ͂ ΘΠΟΙΩΥ͂ {παΐ χηϊσηῦ αὐτδοὶς Εἶτ. ΤῊΪ8 οἰγουπτιβίαποθ 18 τη οποθᾶ ὉΥ͂ πὸ 

ΟἴΠΟΥ αποϊοηΐ τυυῖοσ, ἴὉ πβ ἃ ΒΟΥΟΤΟ ΟΟΏΒΟΥ ἴῃ ΑἸΠΟπεριιβ, υυο αἶβο ἄἀουθῖβ [πὸ 

ζαοξ πὰς Βοσγαῖοβ μα ρῖνοι τὸ ἴπ6 Ῥυΐζο ΟΥ̓ΡΤΆΨΟΥΥ ἴο ΑἸοϊοἰαδβ αὖ Ῥοϊᾶεθα, βίη σο 

ΛΙεϊδαἄθβ παᾶ ταῖκο πὸ Ρασὶ ἴῃ {πῶΐ τνασ, ΤῊ ἸΑΙΤΟΥ ΟἰΓΟ τ βίδτισθ, ΠΟΥΤΟΨΟΓ, 18 

ΕἸὙΠΠΟΙΪΘΠΕΙ͂Υ Θβί ὉΠ Βῃθἃ οι {πὸ δα ΠΟΥ ΤΥ οἵ ῬΊαῖο (ϑγηεροβ,, Ὁ. 519, Ἐ.), ΒΙπυρ οἷα 5 

(αα Ἑρϊοῖοει., ο. 31) 0118. τ8 1παῦ [πὸ Βοθοτίαηβ μδᾶ θθοη ἀοίϊουτοα Ὀν 16 ὈΤΆνΟΥΥ οἵ 

Ξοσγαῖοβ ἔγοσα Ῥυγβαΐησ [πὸ Τα ρὶ νοβ, ΤῊτΒ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΤὨΐπσ 15 οχασσογαιθα, πᾶ οἴη 

ἴο ἃ ᾿πουιβίτου 8 ἄδρτοο, ὈΥ͂ ἸΤΟΤ ὙΥΤΊΓΟΥΒ, 

4. Οοπιρατο ῬΊαῖο, “ροϊ., κνὶ, ὙΠΟΒῸ ΟΧΡτοββίομβ οἵ Ββοουαῦο8β Βοοτῇ [Ὁ ΤαΪδο 8 

ἀουδέ αβ ἴὸ [86 βιαϊοσηοης οὐ Οίσοτο (7 ϑομϊ,, ν., 37) απα ΡΙαΓΆΤΟΝ (Γὲ Ἐπσῆϊο, νοὶ. 

Ὑἱ !., Ρ. 371), ταῦ Βοογαῖοβ μα βαϊὰ 6 νγὰβ πὸ ΑἸποπίδη, πὸ ασθοῖς, θὰδ ἃ οἰ ΖΘ οὗ 

ἴμο ττουϊ. Οὐτρατο Μοίπουθ᾽ Οἰεϑολίολεα ἀν ΤΡ 5 ο δ 86): α θη, ν ΟἹ, ἵ]., Ρ. 361, 
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βοορᾷβ, ἀπὰ Ἐν] οο υ5.: “« ΗΘ βυγη θὰ ὑροη {πγ66 Τυσδηΐ5.᾽" Βα γ9 
1λθαπίαβ ἴπ ἷ5 δροϊοσΥ,3 “ δὲ {Π6 1 ργεβθηίβ, [Π ΟῚ Γ πη ΠΟΥ οἵ ᾿ἰνίην, 
δηὰ {ποῖγ ὀχαυΐϊβίίθ μ᾽ θαβυγοβ.᾽" ΤῊΘ τἱοθ8β, δηὰ 1Π6 ΠΙΔΉΠΟΥ ἴῃ 

Ὑὐθίοῖν 16 στοαὶ ᾿ἱνθὰ, δὰ πὸ αἰϊγαοίίοηβ [Ὁ Ηἷπὶ; ποῖ δύϑη [ἢ 6 
δβονογοῖστι οἵ ᾿Αβία νγὰβ ὨΔΡΡΥ͂, ἱπ ᾿ΐ8 ορὶπίοη.; Ηθ ἀϊά ποῖ υυῖβῃῃ ἴὸ 
ξο ἴο ἃ τηδῃ, "6 ἰοὰ Ατοῃθὶδιβ, νπὸ σου σῖνϑ τηοτθ ἔπη ἢ 6 δΐπη- 
561 σου]Ἱά τοίυγη ; δὲ Αἰποπβ, μ6 Βαϊ, ΤΟῸΣ τη αβυγο5 οὗ ΠΟῸΓΣ ὙΓΟΓΘ 

Βοϊὰ [01 οπϑ ὁϑοΐαβ, {Π6 Βργίησβ γἱοϊ θὰ ρΙοπΕν οὐ νγδίου, ἀπὰ ἢ ᾿ἱνοὰ 
σοηίδηϊοα υυῖτἢ ταὶ 6 ροββοββϑά." 

ϑοογαίοβ ἀἰά ποὶ {κ ἃ σουπίγυ 1{{8, ΤῸ τηδη αἰἰγασίοα Πΐτη ΤΌΤ 

ἴ8π παίυτο. ““ἘΟΥρίνΘ Τη6, ΠΥ {γιοπὰ,᾽" ΒΘ οποθ βαϊὰ ἰο Ῥμιεάγαβ," 

“0 ῥγοίοσγο ἃ σουηΐγυ ᾿ἰδ, ἀπά τνπο δοσυβοὰ ϑοογαίοβ οὔ Ὀδΐης 
αἰπιοβὲ υπδοαφυσίηιοα υνῖτἢ 116 πεὶριθογμοοά οὗ ΑἸ μΘπ5, "1 ἀπὶ ὙΘΤΥ 
δηχίουβ ἰο ἰδᾶγῃ βοπηοιμΐησ, απὰ ἴγοτη ἢ 1485 δπὰ {γ6 65 1 οδη Ἰδᾶτη 
ποίησ ; ὕ0: 1 σαη, ἱπάδοά, ἔγοπὶ 16 πιθη ἴπ ἴὌντη." ὙΏῈ5 τνὸ ἀο 

ποῖ τοδὰ οἵ μἷβ. ὑδίην αὐϑϑηΐ ἴγοῖὴ ΑἸ 6 η5 Θχοθρῖ οἡ {Π6 Θχροθαϊοη5 
πιδηϊοποά ἀθόνο, ἀπ ὁ ΒΟΠῚΘ Βῃοτγί ἸΟΌΤΠΟΥΒ, ΒΌΘΝ 85 ἴὸ ἴπ6 1[51}- 

τηΐδη ραΠη65 πὰ 10 Τ)οἸρ ιὶ ; ἃπὰ, ἃ8 βοπὶθ {ῃΐπκ, οπ ἃ ἸΟΌΤΠΘΥ [0 
ϑβϑπηο8, ἢ ΑὙΟ ΘΔ 5 1ν}8 ΤΘδοῖοτ." 

ΑΠὸν βοογαίοβ τοϊυγηθὰ τὸ ΑἸΠΘἢΒ. ἴγοπὶ ἴπο56 δχροάϊίοηβ, ἢ6 

".85 γτοραγάδα ὈῪ [ν}8 σΟυπίγυτηθη ἀπά ὈΥῪ 16 ΟὙΘΘ ΚΒ ἱπ ρΟΠΟΓΆΙ ἃ8 

ἀπ διηίποηΐ (ΘΟ ΠΟΥ ἀπά ργϑοιῖσαὶ μι Ποβορθοτγ. Βυΐ δὲ5. δον ΕΥ̓ ἃ5 

ἃ οἰτίχεη νγὰ8 ὀχογίοὰ ἴῃ ἃ 5.}}} ἀἰΠ γος Βρίοτο, ΤΥ ἴῃ 5 βίχιυ -Π ἢ 
ΥΕΔΓ 6 Ὀδοᾶῦπιο ἃ δοπαίοσ, “1 πᾶνθ,᾽" Βδ 8. 6, ἱπ 1η6 Αροΐορν οἵ 
Ρίαίο, “ Βοϊ ἃ πὸ βίαϊο οἤίσθ, πηθη οὐ Αἰἰοπβ, υνίτι τη6 οχοοριίοη οὗ 
δᾶνίηρ ὕδΘπ ἃ Βοπδίου. "ἢ 

ἴῃ ογάοσ ἴὸ υπάδογβίαπα ΤΥ {6 σοηάιοὶ οἵἩ Βοογαίοβ ἴῃ εἰ ἰ8 οἤσο, 

" ἰθ. ΠΟσΟΒβΌγΥ (0 ᾶνο ἃ ΟἸΘΆΥ ἰάδα οἵ {π6 σοπδεί[υὐίοη οὔ τὸ Αἰδο- 
δίαῃ βοθαΐο. Τίνο Αὐοπίδη βοπδῖθ, ὈΒΌΔΜΙΠΨ σα δὰ ἡ βουλὴ τῶν πεν- 

τακοσίων, σοππίδιο οὐ ῆνο υπό γοι βοπδίογβ, νὴ νόγὸ οἰδοιοὰ ἔχοι 

ἀδο ἰδ {τἰϊνο5. δι θ! ομοά Ὁν ΟἸοίδιποποα. ΕΟΥΥ τηοοΐῃ, νίζ., ΟνΟτν 
ἐπἰγίγ ΠΛ} οὐ εὐ γγ δίχα! ἀδν (τ τ186 Αἰπνοπίδη γοᾶγ σοηῃβίβίοα οἵ 
ἰδπ τη }}8}, ὁπ {τίδο 8) {π ῥγοδίάσπον, πο εἰνΐ 5 τί ο νυν σα! δὰ 

ῥυλὴ πρυτανεύουσα, ἀηὰ ἰ(5 πηοτηθοῦβ πρυτάνεις. ΟΥ̓Ν656 ΠΩΥ ργγ- 

ἑππου ἴδῃ δ {πὺ ργοδί σοῦ ΘΥΟΤΥ βόνοη ἀδγ5, ὑπόον {πὸ πῆπιο οἴ 

πρόεδροι. Ἐποῖ ἀδγ, ὁπὸ οἵ {ππο56 θη δηϊονοά {6 δΐρ!νοδε ἀϊχηίεν, 

1, Ὀίος. Βα, 5, Ανίεῖοι,, ΝΑκίον, ἃ. ΤΊ, 9, Ῥ, δὲ ἀπά δ, οὐἱϊε, ποίακο, 

3, Οἵα, Τδεν;, νυ, 15. 

4. βούδευ, δὲ ένα, τὶ, 6, Ἐρίοικε, ἔναιεν. 114 οὐϊπ, βουνοί υδορον, 

δ», Ρλδόν, ν. τ, Ὁ. 
ἃ Ρίκε,, Ονίο, α. κίν, Το ἰσυγνον τὸ Βαῦγον ἱὰ τοσρϑθονο ἢν Ὀίοχοισα, " δα, 

4)ὦὸ . »υἱονίεν οἵ ἴσου οἵ Οΐοα, Τρ, νουνονον, οὐδέν κεν νον εἰ εινσοὶ τοδί 
"»" ὕχο Ῥοικαρο οἵ ι)»Ὸ Ονίο τεμεῖν Τορεινον μοκὶ φνοντὴ Ἰυοέοεν ΟὟ, ἐοπδενοὰ 
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ἢ [Π6 ΠᾶΙΠ6 οἵ ἐπιστάτης. ΗΐΒ ΔΙ ΠΟΥ Υ νγὰβ5 οὔ {πΠ6 στθαίθβί θα 

ἰθηΐ : Π6 Ἰαϊὰ θυ Ύ 1Ὠϊηρ ὈΘΙΌΤΘ {Π6 Ἀ5ΒΘΙΩΟΙΥ οὗ [η6 ΡΘΟρ]θ6, ρυΐ ἴπ6 

αᾳαδβίίοη ἴο 1η6 νοΐθ, δχαιηϊπθα [Π6 νοΐθϑ, δηᾶ, ἰπ [ὰοΐ, οοπαποίοα 

ἘΠ6 Ὑ]Ο]6 Ὀαβίπ655 οὗ 1ῃ8 Δββθιηῦ]γ. Α 5ϑπαΐίου νγὰβ ΟὨ]ΥῪ οἸθοίθα 

ΤΟΥ ΟΠ6 ΥΘΔΥ ; δΔηα ἃ τηδῃ ὉΟυ]ἃ ΟΠΪΥ Ὀ6 Θρἰβίαϊθβ ὁμ66, 8Πα ΟΠΙΥ ΤῸ 

ΟΠ6 ἀαγ.} Ἠθ ψῆο νγὰβ ἰηνθβίβα νυν τ {Π15 οἵα παᾶ {Π6 Κϑυβ οἵ 

1:6 οἰΐδ461 ἃπὰ 1Π6 {γΥΘΑΒΕΣΥ Οἵ [Π6 ΤΘρΡῸὈ]1ο Ἰηἰτυβίθα ἴο μἷβ οᾶτΘ 

ϑοογαΐθβ νγὰ5 δρβίαϊββ3 οὴ 186 ἀν ΠΘη {Π6 πη] 5ὺ ΒΘπίθ ΠΟΘ νγὰ5 

ἴο 06 Ρα5564 οχ 1Π6 ππίουψηαΐθ Δα πηἶγα]5 τγμῸ μαα πορ]βοίβα ἰο ἰακ6 

ἊΡ 1Π6 Ὀοά165 οὗ {πη6 ἀθαὰ αἴζοσ {Π6 θαϊ116 οὔ Αυρίπυβ. Ηον αἰ 

ΘΟΟΥαΐθ5 ὈΘΠαΥ 6 οἡ {πᾶΐ οσοαβίοη ἢ 'ΤῊΪΒ ἰβ ἂη δυϑηΐ ὑγΒ]οἢ 5Πονν5 

ϑοογαΐθϑ ἴο Ὁ5 1ῃ ΒΌΘἢ 8ῃ δοίϊνθ, δηᾷ, ᾿ἰηἀθθᾶ, ἱτηροτίαπϊξ οΗοΘ, ὑπαὶ 

10 15 οὐ [Π6 στϑαΐθβί ᾿τηρογίδηοθ, ἴῃ ΤΟΥ Ϊησ ἃ ΡΙΌΡΘΥΙ Θϑιϊτηδίθ οὗ μἷβ 

ΟΠμαγδοΐίθυ, ἴο ΟΌΒθυν 6 μ15 σοπάποῦ οὴ {π|5 οσσαβίοη νυ] ἢ 1Π6 στοαίοβί 
αἰϊοηίϊοῃ. . 

Ιῃ {Π6 θαΐ{16 οἱ (μ8 ᾿ἰ5]απάβ οὗ Αυρίπυβε (Β.Ο. 404), 6 Αἴμθ 

πίδηβ5 δα οὐίαϊπηθα ἃ σοιηρὶθίθ ν]οίουυ, ἀπᾶθυ {ῃ6 οοΙητηδηᾷ οἵἉ θη 

ΔαΤΉΪΤΑ 5, ΔΙηθηρ ὙὙΠΟΠῚ ῬΘΙΪΟΪ65, ἃ Ππαίαγαὶ 50η οὗ ἴη6 οοἸθυταίθα 

Βίαϊθβιηδῃ οὗ {πᾶὶ παῖηθ, ἀπᾶ Ἰ)ϊοτηθάοη, ροββθϑβθᾶ οοπβί ἀθσαῦ]θ 

τοραϊαίίοη. "ΤῸ [ἀΚ6 σδγθ οἵ {Π6 ὈΌΓΤΙΑΙ οὗ {Πη6 ἀθδᾶ νγὰβ τεραγαθα ὃν 

1Π6 Αἰμϑηΐϊδῃ Ἰαννβ ἃ5 ἃ βδοσϑα ἀπίυ, βίποθ [Π6 βῃαᾶθβ οὗ ἴπ6 ὑπ- 

Ὀαγθα ἀθδά, βαια ἴηΠ6 αὐσθοκ 5 ρΡΟυβ 0}, ΤΟΒΕ]ΘΒΒΙΥ γα Πα Υ ἃ μὰἢ 

ἀγϑα γὙθ 8785 οἢ [Π6 Ῥδηκ5 οὔ Π6 ϑίγυχ. Βαΐ δἴου [Πη6 Ὀδ.{16 {Π6Υ6 ἀτοβα 

ἃ Ὑ]ΟΙΘηΐ βίουπι, νυ ΠΟ ργθνθηΐθα {Π6 θη σθηθυα]β ΠΌΠπι ΟὈζαϊπἰησ 

{π6 ὈοάΪ65 οὔ [π6 5β]αίῃ ; γϑί, ἴῃ οὐάβθυ ἴο δῇδοϊ θυϑυν ἰμίηρ ἴῃ ΤΠΘΙΣ 

ῬΟΥΤΘΥ, 1ΠΘΥῪ Ἰοῖν ὈΘμΪηα {Π6Πὶ ΒΟΤῚΘ ᾿ΠΙΌΤΙΟΥ ΟΠ ο β, ταξιάρχαι, ἴο 

αἰϊοπα ἴο 1Π6 0118] οὗ (η6 ἀθαᾷ. αΑτηοησ {Π6586 ἰαχίδσοῃβ τσ πηά 

ΓἊΓΑΒΥ θ.]05, γ0 ΘΧΡΘΙ]Θα {Π6 {Πϊτίν ὑγγαηίβ, ἀπα ΓΙ ΘΥΏΘΠ 685, 0 

αἰτουνγασα Ὀθοδτηθ 50 ὙὙ611 Κπονν ἃ5 Οη6 οὗ [Π656 ἰΥταηΐβ, αηᾶ ννὰ8 

αὖ Ἰαϑύ αχϑθοιΐϊθά. Βαΐ 1Π6 ν᾽ θηΐῦ βίουπιη Ορροβϑα ᾿πβαστηα πίδθ]8 

ΟὈδβίδοιθβ ἴο {ηΠ6 δχθουίίοη οἵ {Π6Ὶ, ΟΥ̓ Θ 5. 

10 16 ἢ θΘΟΔΠῚΘ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΥ ἰο σἶνθ ἴο {Π6 Βθπαΐθ πᾶ [ῃ6 ῬΡθορὶβθ οἱ 

ΑΙἸΠΘΠ5 ἃ [Ὧ] τϑροτί οἵ γαῖ μαα ἴακθὴ ραθθ. ΑἸ μουρσὰ [6 δὐτηῖ- 

ΓᾺ 15. τηϊσῃΐ Πᾶν {Πσονγη [Π6 νΠΟ]6. Ὀ]απηΘ. οα {πΠ6 ἰαχίατοβ, γϑέ, 

ΟΠ ΘΗ ᾿πἀποθα Ὀγ Ῥϑυοο5 δηᾶ Ὀϊοιηθάοῃ, {ΠΥ βιαιθα ἴῃ {Π6 11 ΤῸ - 

ρυτί {πᾶΐ {π6 βίοτιη παᾶ ργονθηΐθα {π6ηὴ {τΌσὰ [Ὁ] Π]Π πη 1815 5βδογθα 

ἀαΐγ. Βαΐ "ΓΒΘΙΆΙΊΘΠ65 πὰ ΤἬΉΓΤΑΒΥ Ό].5, νπῸ Ππαᾶ αὐτὶ γοᾶ αἱ ΑἸἢ- 

Θἢ5 ὈΘΙΌΓΘ {ΠπΠ0 ἴθη δάμη γα]5, ὈγΟισ ἢ ς ΒῈΟἢ ΠΘΑΥΥ ΟΠΥσΟ5. ἃραϊηβὲ 

τῆθτη, {πὶ Βὶχ ὙΠῸ δὰ Δἰγθδαῦ τοϊυγπθα ννοτο, δ {πΠ6 οοϊητηδπηᾷ οὗ 

1. Ῥοΐακ, νἱϊ,, 9. 

3. ΧοπορΡᾺ.,, Μεπι. ἷ., 1, 18, 5.66 1.Ζδο, 126 ϑοογαὶς Οἶδε, γ. 91, βεσᾷ. 

8, [ον ἃ τηοσο σογγοοῖ νἱονν οἵ {1118 βίαιοι θηΐ, υἱὰ. ποΐο ου Δεπι. 1,18, Ανν, Εἢ,} 
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τὴ βοηδίο, ἰπγουγῃ ἱπίο {6 Ρυδ]α Ρτίβοη. ΤΏΘΥ ΘΓ βυμηομδὰ 

ὑείοσγο ἴθ {ἰτίθαπδὶ οἵ 16 βξορὶθ (116 Πείϊσα,, ΤὨΘΓαπΘπ 65. ἀπὰ 

ΤΗγαβυθο!β δρροϑδτίης ΤΟγοιηοδί διημοηρ {Π|6ῚΓ ΔΟΘΌΒΘΟΙΒ, πὰ ἸΓΘΓΘ 
δοσυβοὰ οὗ πρὶν ἰγρᾶβοθ. ὙΉΘΥ ῥτονυθὰ ἴῃ ὑμοὶγ ἀθίδποο, ὈῪ 116 ονΐ- 

ὄσποο οἵ {ποῖγ ρἱϊοίβ, ἐπδὲ 16 ἰοιηροβὲ μὰ σοπάθγεὰ ᾿ξ δυβοϊ αἴθ ὶν 
παρτγασιίσαῦ]ο τσ (δὰ ἴο ΓᾺ]6}} {πο ὶγ ἀαΐν ; ὈΘβἀ65 νυ μοι, (ΠΟῪ δὰ 
αἰβὸ ἀρροϊπιοὰ ΤὨγαβυθυ]β πὰ ΤἬὨΘΓΑΠΊΘΠ65 85 ἰαχίαγοιβ, δπὰ 
ἐμογοίοτο, {{ τ ὙΓΟΤΘ ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ΓῸΓ ΠΥ ὈΟΟΥῪ ἴἰο ΒΕ ΠῸΓ ΡαῃἰΒτηθηΐ, 

ξ δου! ὕ6 ἰηπίοιοα οὐ τοτη.. ΤῊΪΒ βίαιθιηθηὶ ργοἀπσοὰ 115 παίυγαὶ 

οἴκοι οὐ 16 ρθορὶθ, δηὰ Π Ὺ υγουἹὰ χοῦ ὈΪΥ πᾶν Ὀθθη δοχυϊ θὰ 
αἴ ὁπ66 ἱ{ 6 φυσβιίοη μδὰ Ὀθθῃ Ρὰξϊ ἴο {6 γοίθ. Βαϊ ὈΥ͂ βυοιι ἃπ 
δοὶ 186 ἀδδίση οἵ {πο ῖτ Θηθιηΐθ5 νου ὰ αν θθδη {γαβίγαϊθἃ. ΤΉΘΥ 

τποτοίοτο τππδπδσοὰ ἴο δάϊουγη 1.6 ΔΒΒΟΙΊΌΙΥ 1{Π] ἀπο ΠΟΥ ἀδΥ, Δ]1ὸσ- 
ἱπρ (πὶ 1ς νγὰ5 ἴ00 ἀδτὶ ἴο σουπὶ {86 βίον οὗ μβδῃάβ. 

Ιῃ τὸ6 τηθᾶπ ὙὩ1Π6, τὴ Θπθιηΐθβ οὔ (ἢ6 δἀπηῖγα]β βοὲ 411 ἐπ  ὶγ θη- 
Εἶπι68 αἱ ὑγοσκ ἴὸ ἱπῆδιηθ 1η6 ρῬϑορὶθ δρσαίϊηβὲ θη. ΤῊ Ἰαπηδηίδ- 

ἐἰοηβ, πὰ {π6 ΣηοῦΓγη } ἀρροᾶγαποο οὗ {πὸ Κίπβτηθη οὗ 1:6 5βἰδίη, 

ψο δὰ θδοη μἰγοὰ Ὁ “ΤἬΓΑΒΥθΌ]Β ἀπὰ Τ᾽ ὨΘΥΆΠΊΘΠ6Β Τ0Γ (8 ἱγαρσὶς 

Β06Π6, ἀυτίηρσ 1:6 {δδιϊν 8] οὔ 16 Αραϊυσία," υνμΐῖο μαρροποὰ ἰο {81} 

οἱ 156 ἀδύ οα νυ λοι 16 ΔΒΒΘΙΩΌΙΥ νγ88 οἰ, γογο ἰηιοπάδὰ ἰο ἱπ- 

απο 1:6 τηϊπὰβ οὗ {᾿ὸ Ῥθορὶθ δραίηβί {π6Ὸ υπΐουγίυπαίο δἀπιΐγα 8 
Το νοΐοβ ὑγέσο ἴο "6 ρσίνεπ οἡ 1:6 σοπογδὶ ᾳφυσβιίοῃ ὙΠ ΘΙ ΠΟΥ {6 
αὐπιίγα!α δὰ ἀἄοηο Ὑγτοηρ ἴῃ ποῖ ἰακίησ υρ {π6 Ὀοάΐο5 οὔ {πο86 ψῸ 

μαά ὕδο Ἰοἷς ἰπ {826 νγαΐου δ ΠῸΥ {π0 Ὀδίι]6 ; δηὰ {ΠΟῪ Βυουϊὰ ὕῸ 

σοράδοπιηδὰ ὈΥ 1:6 τηΔ ΟΥ Υ (50 116 βοπδίο ογἀδίηδὰ), ΤΠΟΥ Ἰνοτο ἴὸ 

νῸ μὺΐ τὸ ἀδδῖν, πὰ {π6γ ῬγΟΡΟΥΙΥ τὸ Ὀ6 σοηῆἤβοαίοα,; Βυΐ ἴο οοη- 

ἀδιπη 811 ὉῪῚ ὁη6 νοΐ 88 σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 8ῃ δησίδπι ἰᾶνν οὗ Οἀπποπυβ, 
ποσοτάϊηρ ἴὸ νυ ον {6 νοΐθ ουρῆλ τὸ πᾶν θδδη σίνθῃ ὕροῃ σὴ 
ἱπάϊ ν άσδ] βοραγαίοῖγ. Ἡσποο {πὸ ὑγγίδηοβ, πὰ βοογαῖοβ αἵ {πεῖν 
μιοοϑ, τείωβοά ἰοὸ μυϊ {πὸ ΠΙΟΤΑΙ αυσϑίίοπ τὸ {}|ὸ νοίο 5. οὐ πὸ ροορίο, 
Υοῖ, τ δη {πὸ Ἰατίοτ, σηγαροά ἀραίηδβί {πῸ ργγίδποβ, Ἰουδν ἀσπιδπὰ- 

οὐ ταὶ τποδ86 το τοδί διοά τποὶγ ρσαβυγο βου ὰ {ποιηβοῖνοθ 6 
ὑγοσρῖν το {τἴ8], τὰπῪ Υἱοϊοὰ ἰο τη φοηοτγαὶ οἴδπηογ υυῖτ 16 οχοῦρ- 

τίου οὐ βοοίον, νο αἷοηο τοπιδίποα πδῆδκοη, 

Νοιννειβίαπάϊηρ 81} τη τυγοδισηίηρ {81 ἡνοτο ὑδοά δραίηδι Εΐπι, 

Ἵ, Τοῦ '᾿Ατατνύρια Μότο κοἰετπμί σα ἰοῦ ἴτοῦ ἀαγα, Το τοονῖ ρτουανὶο ἐπα. 
μιυυθσυ οἵ ὕγο νγυοτά ἐν ἴο ἐσυείδον [᾿ σγοοπγτηοῦν νυ ὑμσοταγόρια, κα ὅνο οἰ}. 
ἄγοι ἐατηο εκ νεῖν ὑμθνοτν τὸ γορίεθοτν {νον ὕαπνον ἴῃ 6 Ῥπγαϊγίος, βοο ὟΝ οἰακοὸ 
σὰ Χερορὰ., Μία, Ον. τ. Ἴ, 8. 

8. Χορορῖ, αι, 1.,.,18: Ηίαι, Ον.1, 1,34: ἢ δὶ τῆς βονλὴς γνώμη ἣν μιᾷ ψόφῳ 
ὄτοντος ερίνειν. ἴω υδεΐν καπνὸ μδσκαρὸ [νοὸ αρείσως ἰανν οὔ Οἀαπησοον ἐν πρετηουοά, 
Ψ""εΣ σεϑοίοοῦ ἐρίνεσθαι δΐχα ἴκωστον. (ΟἹ ὕνο ἄσοτοο οἵ Οὠπποίον, σδο ἄρραν, 
ἀϊκ 11. τ. τνο ἑσαττο νοΐασηο οὐ Μυ, ΤΈΣ νεοὶΓ Μυδονν εΥ Οτειτα.--- Τὰ. 
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40. ΠΕΡῈ ΟΡ ΞΟΟΚΑΤΈΞ. 

[6 σου]ά ποῖ δ6 ἰῃδαοσοα ἴο ἀδβίβί ΠτΌτη μ15 γθβοϊυίοη, θαΐ ΒΟ]αΙν ἀθ- 

οἸαγθᾶ μ6 σνουἹὰ ἀο ποίμϊησ ὑν ΒΟ Π6 σΟΠΒΙἀΘΥΘα ΘΟ ΊΓΑΥΥ ἴο ΠῚ 
ἄἀυΐγ. Ιῃ δοηβθαθθησα οὗ {Π|5 τοίμιβαὶ, [η6. αυθβίίοη οουἹᾶ ποῖ θῸ 

Ραΐ ἴο {π6 νοΐθ, πὰ {Π6 ἈΒΒΟΙΊΌΙΥ νγὰβ {ΠΘΥΘΙΌΤΘ δα]ουγ ποθ ; ἀπο ίΠ Υ 

ερ᾿βίαϊοβ. δηα οἴμοὺ πρόεδροι ὝΟΤΘ Οἤοβθη, ἀπά {Π6 βῆθσηΐθ5 οὗ {Ππ|0 

ΔατηΪγα15 οὐίαϊποα τυνμαΐ [ΠΟΥ Παᾶ Ὑνιβῃθα Ὁ. ΤῊΘ δαγηϊγαῖβ ὙΥΟΤΟ 

ΘΟΠαοιηποα ἴο ἀραΐίῃ, απ {Π6 βὶχ ἼΟ ὙγοΥΘ ἴῃ ΑἸΠΘΠ5 ὑγοτο οχθ- 

ουἱρά.1 - 

ΤῊ5 νγὰβ ἴΠ6 ΟΠ]Υ ΟἸΥΠ] οἷ 6 {παΐ Θοογαίθβ οΥ̓Θσ ΠοΙᾶ ; δᾶ νγὸ 

οδῃ ποῦ Ὀ6 Β.ΓΡΥΪΒΘα, 6 η 50 ΤΩΔΗΥ͂ δοίβ οὗ ᾿ἰΠ] 5016 6 ΓΘ Θ σοτηχηϊί- 

16 ἃ, ἡ» ΒΟ 6. Δ]Οη6 σου] ποῖ ρΡοΟββΙΌΪΥ πᾶν ργαυθηΐθα, {πα ἢ6 6ῃ- 

{ἸΓΘῚῪ νυ Ππᾶτονν τόσα ΡΌ]1Ο Ὀπϑἴηθ55. Ἠθ τηθητοη5 {Π15 ΠΙΓΩΞΘΙΓ ἃ5 

188 ΥΤΘᾶβοη οἵ ΠΪ5 Πἰνησ ἃ ργϊναΐθ τηᾶη. ““Β6 δββιυσθα, τηθῃ οὗ Δἴ 

6η8, 1 ἴῃ ΤΌΥΤΙΏΘΥ {ΠΠ|65 1 Πα νυὶβηθα ἴο δῆσασθ ἴῃ ΡΌΡΠΪΟ δἤαίτβ, 

ΒΠΟ.]4 ΠᾶγΘ ΡΟΥΙΒῃΘα Ἰοησ ἃρο, υυιπουΐ Ὀοίησ ἸΘῪ 56 Ὁ] ἴοὸ σοι 

ΟΥ̓ΤΊΥΒΟΙΓ"2 

ΘΟΟΤαΐθ5. ὨΙΠΏΒΟΙΓ Ἰνθα ἴο 566 {Π6 ᾿Π]ΌΤΙΟΙ5. ΘΟΠΒΘ]ΌΊΘΠΟΘ5 ΒΊΟΝ 

1Π86 υη͵ὐπδὲ σοπάθιηπαίοη οὗ ἴπο56. δύτηϊγα ]β Ὀτουσῃΐ ἄονγη ὌΡΟῺ 

αΥτΘΘ666, ἴπ {Π6 τη. ΤΠ] ἰ5β6 οὗ [η6 ῬοΙοροπμηθβίδη γα. ΤῊΘ ΥΘΥῪ 

ΥΘΔΥ δου {Π6 1Γ σοπάοδιηπαίοη (405 Β.0.), [6 ΑἸμΠοπίδηβ, ΤΥ νγαηί 

Οἵ ΔΌΪΟΥ σΘηθΥα 15, ὑγΌΥΘ ΘΗ ΓΟ] ἀοίθαϊθα ὈΥ {πΠ6 Το ἀθιηοηΐδη5 
ὈΠΟΘΥ Τγβαηᾶου ; {ΠῚ ἢθοΐ ττὰβ ἀθβίγογθα, Αἴμθηβ θαβίθσϑα, πᾶ 

τΤοαιποραᾶ 10 11Π|6 ΠΘΟΘΒΒΙΪΥ οὗ Βυυυθηἀθυίησ δ αἰβογθίϊοη ἕο 186 νἱο- 

ἴοτβ. ΓΥΒΆΠΩΘΥ, δ ΟΥ {Π15, Θϑ Ὁ] 564 [η6 σονϑυπιηθηΐ οὔΠ6 ΤῊΪΥ 

Τυταηΐβ, ΏΟΒΘ ΤΠΘΙΉΟΤΥ 5 Ὀγαπαθα ἴῃ Ὠἰβίουυ ; δηᾶ ϑοογζαίθβ νγὰ8 

ὍΠ6 ΔΙΠΟῚΡ ἴΠ6 ΤΠΔΠΥ ΨΏΟ Πδᾶ ἴο βίχγισριθ νυ ἢ {ποὶγ ἰη]αβίῖοα. 

Ετοτοῖ, ἱπάθϑᾶ, ἢὰ5 δηαθανοσθαϑ ἴο ὕτουθ {η΄ Ξοογαΐθβ ΒΌρρογίθα 

[Π656 Ππαΐθία] ΟἹ σάτοβ, δηᾶ {Παΐ Ὁ. {}}15 οἰγουτηβίαποθ πγὲ τηυδῖ δ6- 

οοὰηΐ ΓῸΥ 5 σοπαρθηηπδίίοη ἰτητηθαϊαίοῖν αου {ποὶν 1811. Βαΐ (Π18 

ἈΒΒΟΙ ΟΠ 15 αὖ γαυϊᾶ 68 ὙΠ ΘΥΟΤΥ πίη τοοογᾶθα τοβρθοίηρσ 1ῃ6 

ὈἰΒΙΟΥΥ ἀηα ορὶπίοηβ οἵ ϑοογαΐθβ. Ἠθ ννὰ8, ἱπάθθᾷ, [αν σ Ὁ] Ὁ ἀΪδ5- 

ΡοΒΘα ἰονγαγὰ δὴ δυβίοογαίοα] σονθγητηθηΐ, θα ἴῃ 1Π6 οἱᾶ Αἰτο 

Β6η56 οἵ {Π6 νοτᾷ, νῖζ., ἴο ἃ ἴοτιι οἵ σονθυητηθηΐ ἴῃ ΒΘ [Π6 58- 

ὈΥΘΙΏΘ ΡΟΥΨΘΥ 5 Ιοαροα ἴῃ {Π6 Παπᾶβ οἵ {π6 θοβὲ αῃηᾶ υνὶβοβὲ ; θὰ ΒΘ 

σου] πονϑὺ μάν ἀρρτουθᾶ οἵ ἃῃ οἱ σατοῃγς ἀη ᾿θαβὶ οὗ ἃ}] οἵ ἃ 465- 

1. ΤΏΘΥ τνοσο βοηϊοποθᾶ ἴο θαι ΒΟ. 404. 1ἀΖαᾶς, ἴῃ ἷ8 Το βφιιεῖο ἂς Ἐρίδια- 

εἰ8 εἰ Ῥγοεαγὶϑ Αἰ)ιογιϊοτιβίιπι, τ. 114, νυν Π] ἢ 15 αὐ ἀοα ἴο 18 αἀἰβοοῦγδο 1)ὲ ϑοογαῖς Οἷσε, 

888 σοπβίΔογοᾶ [6 βα θοῦ ΨΘΥΥῪ ΑΓ ΓΙ. ὙΤῊΘ ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ῬαΒΒΑΡῸΒ οὗ ἴπ6 ἀποϊθηξβ 

ΒΓ : ΧοΠΟΡΆ. Ἡ δι. αΥ., '., Ὑ, απᾶ 2 Β0ἢ., ἀαϊοολιια, ο. 15, ΤΒΟΙΡῺ ΕΠ ΒΟΒΪΠΟΒ ΤΠΑΥ 

τοῦ Ὀ6 δυῖμοῦ οἵ [18 αἀἰαίορτιο, γοῦ [π6 ἀρτϑοσπθηΐ οχὶ βιὶησ θοΐννοοι Εἶπ ἀπ ΧοΣ» 

ὉΡΏΟΣ ῬΤΟΥ͂ΘΒ ἰΐ8 ΔἸ ΘΠ ΠΟἱΥ νν] το ραγαὰ τὸ Διἰβεουὶοαὶ Τα οῖβ, 

ῷ. Ῥ]αἴο, Α»οϊοφ., ο. χὶχ. 

3 Μαραζίη Τὑπογ οϊορξαϊ!ᾳαθ, βοσοπᾶο Δμηδο, ἴοη, ν., ἢ. 474, βορφ, 
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Ῥοΐῖις ΟἸ σαγοιν {{κ6 {παὶ οὐ 6 Τγίγ. ϑοοτγαίθβ ἰονθὰ ἢἷβ (6]]ονν- 
ογδαίυτοβ 00 ν06}} ἴὸ νυν ἰδὲ ἴπθῖπὶ ἴὸ Ὀ6 τυϊοὰ ὈΥ̓͂ ΒΌΟΝ, ΟΡ ΥΘΒΒΟΙΒ. 

ΤΉοτο οαπ θ6 πὸ θίαπιθ δείδομοαὰ ἰο ϑοογαίθβ, {πὶ Οτἰεἶαβ, ὁπ οἵ - 

{6 Ταΐτν, δὰ θδοη δἷ8. ἀϊβείρίθ, (ου ἴδ σουὰ ποῖ 06 ἴῃ 1:6 Βοῆοοὶ 

οἵ δοοσταίθβ {πᾶὶ "6 δὰ Ἰδαγπθά {{0 θὰ Ὀγίποῖρ!65 οἡ νυν ποῖ ἢ6 δοῖ- 

σὰ, δ δὰ, 85 νγὸ ὅτο οἱ ὰ ὉΥ Χοπορβοη," ποῖ βουσὶ [Π6 ἰηβίγαο- 

εἴσῃ οἵ ϑοογαῖοβ ὕὑδοδῦβο 6 Ἰονοὰ πἰπι, ὑαϊ, {κ ΑἸοϊ δία 65, ἰῃ οτγάθυ 

ἴο Ἰθᾶτῃ ἴθ ἀέπρὶψ ἀγί--ονν ον νὰ 1Π|6 ΠᾶΠῚΘ ΓῸΓ ΡΟ] εἶσ5, οὐ ἴῃ 6 
Βοίδπσο οὗ βονθγηΐῃρ πηΘη---ἰη 1Π6 58ΠῚΘ ΠΆΠΠΟΥ ἃ8 ΘΥ̓ΘΤΥ͂ γὴν 

Αἰμϑηΐδη δηχίουβ (0 ἀἰδιίη σο 5}} ΠἰΠΊ56ΙΓ ἴῃ 1:6 βίαι βοιραΐ {Π6 ἴπ- 

δἰ γαοσίίοπβ οἵ βοῖηδ πα οὔ 6 Ξορ ῖδβίβ, ἀιηοηρ ἡ Ποτη ϑοογαΐῖθβ νγὰ5 

γαηκοά. Οτΐαβ, ποῖ ππάϊησ παὲ 6 οχρθοϊθα, βοοὺῦ αἰογινατὰ 

δϑαπθοποά {6 σοι ραηΥ οὐ ϑοογαίοβ; δηὰ νγὸ αἷβὸ Κπὺποὺν ποὺ Π6 

αἰογιναγά θοπανοὰ ἑονγαγὰ ἢ85 ΤΌΤΊΠΟΥ πηδβϑίου. ϑοογαῖ 5 ΠΟΥΟΥ πιδὰθ 

υδὸ οὔ {6 Ἰαηστῆρο οὗὁἨ Παδίίογυ, Ὀὰὺϊ σοηβυγοά οα ΘΥΟΤΥ οσσαβίοη 1Π6 

τοϊοκοὰ γυΐογβ οὔ ἃ ροοῦ ἀπὰ ογρθδη ροορῖθ. ΤΊ β τοδομθά {Π|6 δατ5 

οὔτπο ΤῊΐν. Οὐ εῖαβ ἀπά ΟἸνατίο!οβ, 10 τ σο δρροϊηΐοὰ ἴο σοτη- 

ῬΟΒΟ ἃ οοὐθ οὔ ἰανῦβ, Τοσϑαάθ, ὑν1ἢ 1Π|6 ἱπιθητίοη οὗἉ ἱπ] υτίπρ Ξοογα- 

ἴε5, δὴν ἱπβίγυσκίοη ἴὸ ὕ6 σίνοη ἱπ 1Π|6 τί οὗ βροακίηρ ; ἃ ῥγοίδδαβίοῃ, 

πούγόνοσ, ἱπ υυμίοῖ Βοσγαῖοβ δὰ πού Γ ὕθοη οηρσαροὰ, Βαϊ Π δ η 

6 σοπείπυσά ἴο σοηνογβο υυ {ἢ γουπρ τηδη, πὰ βίον τπσπὶ (Π|6 Ρϑῖἢ 

οὔ τοὶ νυυἱβάοπι, Οτίεα8, νη, τηογδόνου, δπιοτίαἰ ποῦ δὴ οἷά ἀνογβίοῃ 

ἴο βιοσγαίοβ (ὉΓ ανίπρ σοπβυγοά 18. ΒΟΠΒΌΔΙ ρα Βυτοβ νυ τ ἘΠ Υ- 

απ ἀπά ΟΠαγίοϊοβ, δυπιοηοά πἰπὶ Ὀοίοτγο {ποῖγ {τ θυ Π8], ἀπὰ α]- 

τοχοίμον Γοτυαο μΐ πὶ ἴγοπι σοηνθγβίηε ὙΥ 1 ΟΥ̓ ἱπβιγυσιίηρ ὙΟῸ 
τηδη, ϑοογδίοβ, πὶ 15. Ὁ508] τη ΠΟΥ, δὲ υδοὰ ἃ βίπηῖϊο, νυ ΐοῖν σᾶνθ 

ατοαὶ οὔδποο ἴὸ {6 ΤΓΙν, ν ηῸ (δὶ [18 ἐγαῖι, “1 Βιου!ὰ ἱπάθοά 
ψοηύοτ," βοογηῖοβ δὲ δαί, “ {ἃ σουνμογά, υποΥ τνοβο οὔτο 19 

ΘΟ 5(.τὸνν ΤΟΎΤΟΥ ἀπά {πΐπποτ, νοῦ οὶ οὐνὴ {πὶ δ6 ννβ ἃ ὑὈδὰ 

σον θοτγά ; θῸϊ τε ἰδ 5.1] πιοτὸ ἀβίοηίβιμης τὁ πιὸ ἱΓ ἃ δίδιο ΟΠΊΘΟΥ, 

0. ἀϊπιίηίδινον {6 πυπίροῦ οὐἩ οἰεἰχοηβ δηά τοηάοτα ᾿μοτῃ ὈΠΠΔΡΡΥ, 
ἰπ ποῖ αδδιηο δηὰ Ὑ.{] ποῖ οὐνὴ {αὶ 6 5. ἃ ὑπὰ οὔϊοον οἵ {{Ππ|0 

πἰαιο." ΟἸατίοιοα δὐάδοά "6 δἰχηίδοαηὶ υνοτάβ, “ ΒΚ ]10νο, πονν, 0 
ποῖ δροῦκ οἵ {πὸ σον ογά " ἰδ κὸ σᾶγο {πᾶν το ἀοδὶ ποῖ {π γ50}Γ ἀι- 

τηΐη ἰδ τ1πὸ ποτὰ Ὺ δροακίης ἀραίη οὔ {πσπὶ" “Νονν ἰδ τνᾶδ ον» 
ἀδπὶ,"" αὐ δα Χοπορίνου, “ αἰναϊ ΔΓ {1π)|0 αἰπιῖ]ο οἵ {πὺ σον μα ὕδοη 
τοροτίδά ἴο εἰνοτη, {ΠΟῪ τνόγο δηγαχοά ἀραίηδί Βοοσγαίοβ, "ἢ 

Τῆῦν βοσγαίον, ΔΓ ἴγοπὶ βυρροτγιίην {πὸ ὑΥταπία, νυν ἃ ἀδοϊατοά 

ΦΏΘΙΏΥ οὗ {πὸ ὕπο ἀπά σγυο] πιο, ἀπά ποῦο οὗ {ποῖγ οὐΐοῖν μα 

ιν6 οἤδοι οὐ ἱπδυσίηρ μεΐπι τὸ ἀναηύοη {πᾶῖ σουγεο νυ οι μο οοππίά» 
--- ----.-.--...-. 

Σ, Μιακοναῦ ἰς α, ἢ». ἃ χά, ν,, 8, 11. ἃ, πιά, τ 8 ὦ 
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ετθα ἢἷ5 ἀαΐγ. Ἐηϊουίαϊ πίη ΠΟ ἴδασ οὗ {πθῖὴ, ῃ6 ἀϊὰ ποΐ Ιϑᾶνϑ Αξἢ- 

Θἢ8, ὙΒΙΟΝ 15. ΔῸ]Ὺ ἀρρτθοϊαϊθα Ὀγ ΟἸοθσο. ΤῊ ΤΕΙΓΥ βυμημηοηθά 

δΐπα, νυ ἢ ΤΟῸΪ ΟΠ Θ 5, ἴο 1η6 ΤΏΟΙοΟΚ, {6 ΡΙαθθ ἴῃ ϑνοἢ 1Π6 ΡΥ: 

ἴδ Π65 ι564 ἴο (ακΚ6 {Π611 Τη68]5 ; ἃηαἀ σομητηδηαθα Ὠἰΐπ ἴο Ὀτησ Θοη 

οἵ δ] τη β ἴο Αἴηθηβ, Ο πᾶ οὐθίαϊηθα [Π6 τἱρηΐ οὗ οἰ ΖΘΠΒΕΪΡ δὲ 

ΑἿΠ6η5, θὰ Πα Θἤοβθη ἃ γοΪ ίατΥ ΘΧ!]6, Γδασίησ [Πα [Πη6 ὑγταηίβ 

τηϊσηΐ οχθουΐθ Ὠΐτη, ἃ5 ἢ6 νγὰβ ἃ θα ΠΥ ἀπα αἰβθ συ βηθα τηδη.3 

“ΓΏθη ᾿πα668,᾽" 58γ5 ϑοοταΐθβ, ἰη Ῥ]αΐοβ ΔΡοοσυ, “1 βῃονγθᾶ ὈΥ 

ΤΩΥ͂ δοίίοηβ, ἀηα ποῖ ΠΊΘΥΘΙΥ ὈΥ ΤΥ ὑγοχᾶβ, {πᾶ 1 ἀἰα πού οατσθ ({{ 1ἢ 

θ6 ποῖ ἴοο Θοῦῦβθ δὴ Θχρυθββίοῃ) ΟΠ6 7οΐ [ὉΥ ἀθαίῃ ; Ραΐ 1 τγὰβ 8ῃ 

ΟὈ͵οοΐ οὗ {πΠ6 στθαΐθβδί σᾶγθ Ὁ τῃ8 ἴο ἄἀο ποίῃϊηῃρσ ὉΠ]υ5ὲ ΟΥ ὉΠΠΟΙΪΨ ; 

[ΟΓ 1παῇ σονθυητηθηΐ, ἱπΠοὰσἢ ᾿Ὁ νγὰθ 50 Ρουνγουία!, ἀἰὰ ποὲ Πρ Ὠΐθη 

Τη6 ἰπίο ἀοίϊησ ΔηΥ {πϊησ' ππ͵]υβύ ; θα} γΏΘη νγ6 σάτη6 ουΐ οὔ Π6 Πο- 

105, [Π6 ΤὉῸγ νυοηΐῦ ἴο ϑ'8] "15 δηᾷ ἴοοῖκ 1,6οη, θαΐ 1 νγϑηΐ ἀνγαῦ ΠΟΠΊΘ. 

ΑΠπα ΡϑυΠΔρΡ5 1 Βμου]ὰ πᾶν βυῖοσγθα ἀθαίῃ οα δοοοὺηΐ οἵ [Πϊ5, 1{ 188 

δονθυητηθηΐ Πδ4 ποῖ Βοοὴ Ὀ66η ὈΤΌΚΘη ὑρ.᾽ 

Τὴ [Π15 τη πη Υ ϑοογαΐθβ τηοϑβὲ βδοίαδ!!ν τοίαβοα ἑακίηρ Δ ΠΥ ρΡατί 

ἴπ [η6 πη͵]υϑί δοίβ οὗ [η6 Τηϊγίν,3 ΠΟ ΕΙΘ ὙΘΙΥ͂ ΔΗ Χίου ἴο σαὶῃ 

ὨΪ ΟΥ̓ΔΥ ἴο {Π6ῚΓ Ἰηΐογθβί, ἃ5 {Π6Ὺ νν]Βη 6 ἃ ἢ σΘΠΘΙΆΙ ἴο ὨᾶΥΘ ἃ5 

ΤΩΔΗΥ͂ Οὗ [Π6 ΟἰΠΠΖΘΠη5 85 ΡΟΒβ51016 ἀοΟΘ5ΒΑΥΎ ἴ0 [Π6ῚΓ οΥηθ5. ὙΥΠῈπ 

μ6 ἀθοϊαγθὰ {μαΐ 6 σοι] ΠΟΥΘῚ ἀββίβί {ΠΘΙὴ 1π ΠΥ ὑπ]υβὲ δοῖ, 

ΟἸΔΤΙΟΙ]65 βαϊα, “ς Π)οϑύ ποὺ Ἰη4 6 θα Ὑγ]8}} ἴο 6 αὖ ΠἸΘΘΥΕ ἴο Βα. νυ παῖ 

{που ΡΙΘαβθβῖ, ἀπ πού ΒΟΥ ΔὴΥ {πϊησ αἵ 81} [ῸΥ 1Ὁ 1 «1 δχὴ ὑν]}}- 

ἴπρ ἴο Β ΠΥ ΔΠΥ͂ ΟΔΙΔΙΪΥ,᾽ 5α1 4 Θοογαΐθβ, “Κ θὰ 1 1] ποῦ ἀο της 

ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠ6.᾽ ΟἸΔΙΟΙ65 νγὰ5 β:]6ηΐ, ἀπ ἢΪ5 ἀϑβοοίαίθβ Ἰοοϊκθα αἱ 

ΘΔΟΝ ΟἴΠΘΥ. 

Αοοοχάϊηρ ἰο Τοάοταβ, Θοογαΐθβ ἀπαθγίοοκ {π6 ἀθίθποθ οἵ Τη6- 

ΤἈΓΊΘΠ65, ἃ ΤΙηΔῃ Οὗ ἃ ΥΕΙῪ Θαϊΐνοοδ] οΠμαγδοίθυ.". ΤῊΪ5 δοοοὰὺῃΐ μὰ5 

1. 4ἃ Δεῖο., νἱλὶ., Ὁ : “ Ξοοζγαΐοθβ, χαααμι ἐτὶρὶπία ὑυσδηηὶ δββοηΐξ, ροᾶάθση ροσία ΟΠ 

Θχαα 

ῷ, Τότε μέντοι ἐγὼ οὐ λόγῳ, ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειζάμην, ὅτι ἐμοὶ ϑανάτου μὲν μέλει, 
εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ δτιοῦν, κι τ᾿ λ᾿, 6. Χχ. Οὐδ᾽ ὁτιοῦν ΒΘΘΙῚΒ ἴο 6 δα 

ΘΧρσθββίοιι τυ Βῖ ἢ ΟὨἸΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ οὗ [16 Ἰονγθῦ οαββοβ τηδᾶθ 86 οἵ; πϑποθ ἔθ δααϊ- 

ὕοη οἵ ϑοογαῖοβ: εἰ μὴ ἀγροικότερον ἣν εἰπεῖν, “ ἀαδτανβ ζογίο σπιάϊου Ἰοσυὶ νυν άθασ" 
1 αρῖαβ, ἴμ6 ἐπιϊξαΐοῦ οὗ τμ6 Αἰᾶς Ἰάϊομι, οα ἐμῖ8 δοσοιπῇ, αἀἂβ θοΐογο οὐδ᾽ ὁτιοῦν 

ἴπο βοποιίηρ ὡς εἰπεῖν.---“ροῖ,, ». 8. ΤΏ σοῦγαρο δηᾶ ἱη τορι αἰ ἐν οἵ Βοογαῖθβ θ6- 
ἴοτο ἴπ ΤΕΪΓΕΥ 18 οἵὔθη ταθητομθᾶ. ϑθηθοα, Ερίδβε,, 98: “ Τυϊρίπία υταπηὶ βοοσα- 

τοισι οἰγουτηβίοςοσιπξ, πθο Ροϊποσαηῦ δηϊπηατη 6788 ἰηὐγπροτο," Ὠίορ,, ᾿ἰ, 94: Ἢν 

δὲ Σωκράτους) δημοκρατικός, ὡς δῆλον ἔκ τε τοῦ μὴ εἶξαι τοῖς περὶ Κριτίαν, κι τ. λ. 

3, ΡΙαῖ,, Ἐρίβι,, υἱὶ., δᾶ ΤΙομπὶβ ὑσορίπαμοβ, 

4. Ὁϊοᾶ. ϑὶς., πῖν., ὅ. Αὐϊβίοιο, Οἴσοσο, πὰ Ὀὶοάογιβ βρϑαῖς οἵ ΤΟΥΣ ΘΙ65 ἴῃ 

το Ὠἰρηοβῦ ἴοσταβ. Αὐἰβίοι!θ (ἰπ Ῥ]αἴδτ Ι, ἥϊ., Ρ. 397) δια Οἴσοσο, ὑγῸ βϑοσα ἴο 

μανῷ Ῥθοη Ῥγοὐαϊ θα ἐπ ΗΒ ΤΆΝΟΥ ἘΥ͂ 16 Θοπβίαπου υνὶτ νυ οἢ πΘ βυβογθα ἀθαίὶ, 

ἀοοΐασο ἶπὰ ἴὸ πᾶν Ὅσον ἴπ6 Ὀοβὲ οἰάζοη οἵ Αἴμοπβ. Οἴοοτο {7 μβομῖ,, ἱ,, 4 
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Βδδη σορίοά ὈΥ ΟἸΠΟΥ Ὑτίίοτβ, δὰξ 185 ποῖ Θβίδ! βηιθὰ οἡ βυδιοίθπὶ 
ιἰβίοτίςδὶ ουϊάθηςο, θεῖησ πιθπεοηθα ποῖῖμοῖ ὈΥ ῬΙαΐο, ὈῪ Χοποριιοη, 

ΠΟΥ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΘΥ σΟΠΙΟΙΠΡΟΓΑΤΥ͂ ὙΥΤΙ ΟΥ.ἢ 

ΤἬΟΓΆΙΠΘΠ65 τγα5 ᾿ἰ πη  Γ οπ6 οὔ ἴπ6 ΤῊΪΥ ΤΎτγαπίβ. ὙΠ πὶ ἢΘ 
ΜΒ Βοηΐ ὁπ. ὅπ ΟΙΠΑΒΒΥ ΟΥ̓ Ηΐ5 ΨΓ6]Π]ονν- οἰ Εἴ Ζθηβ, υμο μαὰ ρμἰδοθὰ 
ετοαὶ σοπῆάοποο ἰπ πἶπι, ἰο Θπίου ἱπίο ποροί δίΐοπβ Ὑν ἢ ΤΥΒ ΠάΘΥ, 
Βα δϑυδβοὰ Πἴ5 ἱγυδῖ, πὰ νγὰβ 1Π6 ἄγβέ γῆ Ῥγοροβϑὰ ἰο οδηρσο [ἢ 
ἀΟΙΠΟΟΥΔΟΥ͂ ἴο ἃη ΟἹ σατο. Ηθ Ηἰπ56 ΙΓ παπηδὰ θη οὐ ἴμ ΤῊ, 
απὰ ᾿ἱνοὰ ὁπ ἴοτγπιβ οὐ ἱπεϊπιαϊο {το πάβηϊρ τσ Ουϊτῖαβ, τη 6 πιοβὲ 
ΠΙΘῚ οὐ ἴΠ056 ὑγταπίβ. Βυΐ (Π6 ΟΠδγαοίουβ οὔ ἴΠ656 ΤΘη ὙΓΟΤῸ ἴ00 

ἀἰδοτοπὶ ἴο δἴϊονν τποῖτ {το ἀβηὶρ ἴο θ6 οΟὐοΩς ἀυταίίοη. ΟΥἰτἴ85, ἃ 
πιᾶπ Οὐ σπουροῖῖς σμαΥδοίοσ, ΠΟΥ͂ΘΥ Ἰοβὲ βίρῃϊ οὔ (π6 οὔ͵οοξ τυ πο ἨΪ8 

πππαρίπαϊίοη τοργοβοπίοα ἴὸ Ὠΐτη ἃ5 ἀδβίγαθ]θ, ἀπὰ δὲ 1} Β81η6 {{π|6 

οἰπρίσγοὰ ΘΟΥΘΤΥ ΤηΘᾶΠΒ ἰπ 5. ῬΡΟΎΓΟΤ νυ ἢ τηϊρσοιξ Θπ8 016 Ηἰπὶ ἴο 

ραΐπ Ηἷβ σπάβ. "ΤΉ ΘΤΆΤΏΘΤ 65 8150 υνϊβιιθὰ 10 ἀἰδίϊη συ βη ἰπηβ ΙΓ, δαΐ 
ἴπ τθδ σμοίσο οὐ μἷβ τιδαπηβ, ᾿πουρὴ Ππ||6 σοποοτποὰ δϑουξ τπογα  Υ, 

86 ἀἰδρίαγοι στοαὶ ὉΠΧΙΟΙΥ ΤῸΓ [}5 ῬΟΥΒΟΠΔΙ Βαίοίυ. ΤῊ υἱοϊοπὶ 

ἀνδάβυγοβ οἵ Οτίεἰ85 δπὰ ἢ5 σοἸ ] δᾶ συθ5 ἀρροατγοᾶ ἴο εἶπ ἴοο ἄδησου- 

9085, πὰ ᾿6 ὑτοροβοὰ ἴο οἷδοῖ ἃ ΠΌΡΟΥ οἵὗἉ οἰτΖοηβ, τυ ῖο τηϊσης [8 ΚΘ 

ἃ νατί ἴπ 1π6 Ὀυκίη655 οὔ 6 ρονογητηθηΐ, πὰ σπθοῖ [Π6 σταθ εἴ65 οἴ 
(56 Τὴν. Βυῖ {πὸ ΤΉΪΕΥ ὑγότο Π{π|6 ἀϊδροβοά τὸ τοὶ παυΐϊβὴ (ἢ 

ῬονγοΥ ποῖ τπῸνῪ δὰ οδίαίηδά τυ αἰ ΠΠσΌΪν, ἀπὰ δὰ ρ᾿τγοβοσνοὰ 

υἱτ 5ὸ τῦσὴ ΤΟΙ δηὰ ὑ]οοάδησά, ἀπὰ {ΠΟῪ τοβοῖνοὰ τὸ τὰ 

{ποιβοῖνοβ οὐ ὁη6 Ὑνῆο τηΐρσιξ ῥγονθ ἃ ρου ΥΓΩ] ΘΉΘΤΩΥ͂ ἴὸ {ποῖγ ἀ6- 

βἶσυα. Οτἰείαβ δοσογάϊηρ!ν δοσυβοὰ ΤΟΥ ΙΏΘΠ65 Ὀαίοτο {6 σουπο!!, 
ἀπά Τποτγαιηδηθβ ἀσίοπάσα ΗἰπΠΊΒ6 ΙΓ ἰῃ ἃ τηᾶπη} 7 Ὁ ΐοἷν τηϑ ἃ ὙΘΥΥ 
ἡἀνόγαῦδ ἱπιργεββίοη οα 16 σοῦηο!! ; θὰ: ΟΥδβ, βϑοίηρσ {πὲ ἢθ 
σου ποῖ ἀδροπά ὥροη {{π0 αβϑίβίδησο οὐ τὺ σουπηοῖ!, οοπἀοπηηδὰ 
πίπι τὸ ἀσδίν, ἢ τ).0 ἀπο δίδησο οὗ δν͵8 σο δα σασβ, υυτουϊ σνθη 
ρυμπίηρ τὸ φυσπιίοη το 16 νοΐθ 85 1Ὸ [ν}8 σοηδοτηπδιίοη ΟΥ ἀοηυΐ- 
[2]. Τποπιησποῦ ἤσουν τὸ {ὑπ Πᾶν οἵ Ὑ δία, ἀηὰ Βοογαίοθ, ΠὨϊοάο- 

ΤΌΝ βᾶγβ, υπόστίοοϊκ ἷ5 ἀοίοσποο, Βαρρογίοά ὉΚ ἴνγο Οὐδοτ οἰείχδηβ, 

"8 ὑποά σΥΟΤΥ σχογιίοπ τὸ δᾶνο δίπι, πὶ} “ΤΊ ογτατησποῦ σηϊτοαϊδα 
πίπι ἴο ἀδαίδι ἵγοτ δὴ ὑπδογίακίηρ νυ πο τὰ 85 ἀπημότουβ (0ΥὙ Ηἰπὶ 

ρδαλο ἰα ἰσττιο οἱ (νο δίφμδοι οὐταϊγαίοα οἵ μίς οουγαρο ἀυτίης δίῳ οχοσιθοι, 
πὰ ταῦ» ᾿έπν ἡῬν Βοσγαίον ; Ὀίοδογων (!, Ὁ. δέ0, μεφψ,, οὐδε. ΚΝ ὁκροὶθ ) ἀονετίνο 
Ἰέπο ὧδ ἃ νΕΥῪ σ“ὑροτίον τοῦδε; ὕοῖ ἔγοαν ἴο τοοογὰν οἱ δίνουν νσ πῦον σον 
δὴ ἂϑ ἃ ὑγοακ, πρσαη, ναΐῃ, δονὰ κοϊδεῖν ρστγροι,ττόϊοο Τμοσγά, νὴ! ΘᾺ, κουφ. , ἢ. 

'ω» (οὐϊε, Μανκκμδ), Ρ. 910 κενά 915; κπά Χορορμ., ίμ, Ον. Ὁ, 5 αν ἃ, ννὸ ἀτὸ 

ποστνοά ὃν το ἰδέῖον το: 'νο γῶν πἰοκνασνεά Κύθορβνοι,  νκοτὰ σχαργονείτο οὔ Ὁ 
βοδίσενοιεν οἵ μὶν ἐδαγμοῖεν, ίοο ὉΝ οἰεκοὸ οὐ {19 μορκαρο. 
1. Αππνομια νο τετίνσεν οἵ αὶ ἐδαύπτ ὕπνο, [.ο τοῖν οἵ ὑνο δἰοχταρδίον οἵ ν ϑον 

νυΐονν ἀδενίεν ιν» δοίσοο οἵ Τσταπνοινον (ὁ ἰεοσγαίεν, μ. 96, ΡΥ, 
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85 ἰδ νῦᾶϑ 1561655 ἴ0 ὨΙΠηΒ6Ι[. "ΓΠΟΥΔΙΊΘΠ65, δου {Π185, ἀσᾶηκ [ἢ 

Ῥοϊβοηθα οὰρ νυ] ἢ στθαΐ ΘΟ ΡΟΒΊΤΟ ἃ ηα ΒΘυθηΪΥ. 

ΤΠ Βοογαΐθβ δοίπα!!ν ἀπάθυίοοῖκ {Π6 ἀοίδποθ οὔ ΤἬΘΤΔΤΏΘΠ65, ᾿ξ "85 

ὉΠΟΙΘΒΓΪΟΠΔΌΙΥ ἃ ΠΟΌΪΘ δοίϊοη, ἃ5 ἴπΠ6 Υθᾶβοῃ ΓῸὉΥ τυ ἢ {π6 ΤῊ 

ΡΕΠΙΒΗΘα {ΠΟΥ ΘΟ]]ΘαΡΊΙΒ, ἃπα {Π6 ἸΠΔΠΠΟΙ ἱπ ΜΒΪΟΝ ἰδ νγὰβ ἅ0Π6, 

ὙΓΘΙΘ ΘΕΑΌΔΙΠΥ ἀθίθβία]θ. Ῥ]αΐο᾽ 5 ΒΘ ποθ τοβρθούϊηρσ {Π15 ΟσΟΌστο ΠΟΘ 

ΤΩΔΥ Ὀ6 δΔοσομηΐθα [ῸΥ, ἃ5 ἴῃ ἢΪ5 βϑθυθῃηίῃ Ἰθίίου ῃΠ6 θυ! θυ ἀνοϊαβ 

ΘΥ̓ΘΙῪ ΟΡΡΟΥΓΙΠΙΥ οἵἉ Βρθακίηρσ οἵ ΟΥἴα5, ὑγῸ τγὰβ ἢἰβ Κἰπβιηδηϊ ἢ 

᾿ΐβ᾽ τη 6 5 βἰαθ. Βαυΐ ρϑυμᾶρβ ῬΙαΐο 85 νγ6}1} ἃ5 ΧΘΠΟΡΉΟΠ ΣΠΔΥ͂ 

αν οοηβί θυ ΓΠΘΥΔΠΊΘΠ65 ὉΠνγουτῃΥ οὗ {Π6 ἀδίδποθ οὗ ϑοογαίθϑβ, 

δ οἡ {παΐ δοοοιηΐ ραββθα ΟΥ̓ΘΥ ἴὖ ἴῃ βίθηοθ. Ἡοννθυθυ, [πΠ6 σου κ5 

ΠΟΤ ΜΟῚ ΤΙΟΔΟΥᾺΒ ΘΟΙΏΙΡ 6 ΠΪ5. ΠΙΒΟΤΥ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ὑγΉΘΥΘ ΠΘ ἄο65 

πού Τηθη 0 η 5. ΔΕ ΠΟΥ 165, 16 ποΐ Θπ. 16 ἴο 50 πῃ οοηβᾶθποθ 

ἃ5 ἴο 705} } τ5. ἴῃ πᾶνὶηρ ΤΘΟΟΌΪΒΘ ἴο ἴΠπΠ656 Πυροίμθβθβ. [Ὁ 5ΘΘΠῚΒ 

450 ΘΟΠΓΑΤΥ ἴο {Π6 ΟΠδυδοίθυ οἵ ϑοοσζαίθβ [Πδ΄ ῃ6 Βῃουᾶ μᾶγθ Ὀ66π 

ἀσίουσθα Ὁ. {π6 στοργθβθηίαίοηβ οὗ "ΠΟΤ Ιη6Π65, ὑπαΐ ἢἷβ ΘΧΟΥΠΟΠ5 

ὙγΟῦ ἃ Ὀ6 {τα {1655 ἀπ ἀδησΘΥΟΙ5 ἴο ΠἰτηΒ ΙΓ; [ῸΥ οογαίθβ 4Ἰα ποΐὶ 
ΘΆΒΙΥ ἀοβίβί ἤτοτη ἃ τ βοϊ αὐ οη. ΟΠῸ6 ἰάθη ἀρ, 5. Π6 οαγρϑᾶ {016 

θοῦ ΡΘΙΒΟΠΔΙ ἀδηρΘΥ, ὉΠ]655 ἢ νγὰ5 γοβίγαϊ πα ὈΥ μἰβ σϑηΐαβ. 

ΟΠ ΑΗ; 

ὙΥῈΈ ΠΟΥ ΘΟΠῚΘ ἴο {Π6 πηοβί ἱπίθγθβίϊησ ρϑυϊοά ἴῃ {86 1{{8 οὗ ϑοοτγᾶ- 
{65-- ἢ 15 δοουβαίίοη, ἀθίδποθ, σοπαἀθηηπαίίοη, απ θχϑουίίοη. γα 

Κπονν {Παΐ 811 {π|5 ἴοΟΚ ΡΙασθ ἃ ἴον γθαΥ5. ἃ ΠΟΥ {Π6 ΔοοΙ ἴοπ οὗ ἴῃ 6 

ΟἸΠΡΆΓΟΠΥ ὈΥ ΤΉΓΑΒΥΘΆ]5, ἴῃ 1ῃ6 ὙΘᾺΥ 400, ΟΥ̓, ἀσοογάϊηρ ἴο ΟἾΠΘΙΞ, 

999 ΒΚΟ. Δηγίαβ, Τυοοη, ἀπ Μοϊθίαβ Ὀγουρηΐ [Π6 ἀσουδβαίίοῃ ἴῃ ἃ 

ὙΤΙῦ (ἀντωμοσία) ὈθίογΘ {π6 {γ]θαπα] οἵ 1Π6. Ῥθορὶθ,, ομαγρίησ παι 

ὙΠ Ἰηἰτοάποίηρ ΠΟῪ αἰν ]ηἰ {165 ἀηα σοΥγαρίπρ {η6 γοὰπησ; Αηγίαβ 

ἢ. ΒΘΠΑΙΓ οὗ 1η6 ἀοιημαρσορσιθβ, Τσοοη οα ὈΘΠΔΙΓ οὗἩ 1Π6 οταΐουβ, ἃπᾶ 

1. ῬΙοσΘΏ68, 11]., 2. 

9, ΤΠδῦ ἰδ νγαβ {πὸ ὑγθ η8] οὗ [π6 ῬΘΟΡΙο, οὐ πὸ οουγῦ οὗ ἴμ6 Ἠο] βίεθ (ἡλιασταί) 
ΟΥ̓ ΤΙ οαβίεθ (δικασταί), ὈΥ͂ Ὑν οι Βοσγαῦθβ νγὰ8. σοπἀουηηθᾶ, μα5 Ῥθθὴ ὑχουθᾶ ὈῪ 

Βοιυιραῖην]θ ἴῃ ἨΪΒ ΘΕΒΆΥ “ΟἹ {π6 Ῥυϊοβίβ οἵ ΑἸ," πὰ τἴ80 ΜΈπιοϊγε5 ὧδ ἴ' Αοααέ- 
πεῖο 68 Πιϑοτγίριϊοτιβ εἰ ἀε8 ΒεΙϊ65 Τ,εἰίγ 8, πὰ ὈΥ Μοϑίπουβ ἴῃ ἷβ Οεβολι. ἃ. ΤΡ ῖ88., νοὶ. 

ἰϊ,, Ρ.. 489, ἀραϊπβὲ ΜΘαγείαβ, νμὸ Τπουρη {ΠαὉ Βοογαΐῖοβ μαᾶ Ῥθοα σοπἀοταηποᾶ Ὀγ 19 

ΑὙδοράριβ, 'ΓῊΪΒ8. ἀβιυιαὶ βαρ ΡΟβ οι 18 αἶδο δἀνοοαῖοα ὈΥ Ῥαθοσ απ ΒῈΟΠΡΟσα ἴα 
ἴμ:6 ΤΟΠΊΔΓΚΒ. οἡ ἴπθ ΔΡοϊοσυ. θα: Βοιραίην θ᾽ Β ΔΥρυι τ ἢ ΤΣ ΕΒ ἀξα τσ ἴ.6 

Ἠδ]αβίεθ βθθπὶ ἴο 06 σοην οἴη, ὙΤΠ6 Ἡ]αδθ υγοσο οἹθοϊθα ἵγόση 16 ὑν ἢ Ο]6 ΒΟὰΥ͂ 
οἵ [π6 Ῥθορὶθ, νυ ποῦ δὴν γϑραγὰ ἴο {Ππὸ αἰ οσθης οἴμββοβ, ἃπᾶ γοοοϊγθᾶ ἃ ΡΕΥ͂ ΤῸΣ 
(ΠΟ Γ βουνίσθθ, ὙΠΟΙΡ ἈΡΡΟΙ] οι ννὰβ ἀουῖνοα ὕγουη ᾿Πλιαέα, [6 πᾶταθ οὗ 86 ῬἾδοο 

ὙΠ γο {π0 "Ηλιασταΐί ἀββουη θᾶ. “Ηλιαία 18 ΔΠΟΙΠΘΥ ἤοστῃ οὐ ἁλίη (πὶ ἀβϑεηιδῖυ) 

8. νγοσὰ ἩΥ0ἢ γα ην οοουτῳῷ ἴῃ Ἡθτγοάολιβ. ἴΐ 18 αἶδο σοπποοῦθα τυ ἁλής 
. νη ἁλίζομαι 
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Μοϊδίυβ οα δ 8} οἵ {τ ροοίβ.: ϑοογαΐθῳ νυὰβ βθηίθποθὰ ἴο ἀδδίἢ 
ΤῊ οἰγουτηδίδησοβ οὔ (Π:6 {ταὶ ἃ. 5 ΠΟΙ ΕΥ̓ Κηονγη, ἃπὰ ἃ. ἃο- 

συγαίοὶν οχρί δηθὰ ὉῪ Τυοῖβθπ ἴῃ 1π6 Βιδέϊοίλες {τ αἰέε Τα εταίαγῦ 

πὰ Κυπει.32 Βαΐ 1Π|6 τϑᾶὶ σδῦβ65 οἵ 1Π6 σοπἀδτηηπαίίοη οἵ ϑοογαίθϑ 
ἅτ ποῖ γοϑί δοουγαίεὶν ἀβοογίαϊ πα ; ἀπὰ (ῸΓ {πι|8 σθᾶβοῃ, ἃ8 Ὑ06}} ἃ 

ου δοοοιηΐ οἵ 1Π6 ᾿ἰσὶνξ νυν μΐοῖν ΕΠΘῪ τηὰδὲ ΤΠ ΓΟ οπ. 5. Ομδτδοίθυ, 

16 νγβοΐθ ματι ϊσυϊατβ οὗ [ἷβ {πϊ4] βθόῖη ἴὸ σϑαυΐγθ σγ Ὁ] ΘΧΔΠΪΠἃ- 

τἴοη. Ηθ 5 ψϑπογαῖν οοηβίἀοτοὰ 85 ἃ υἱοιϊπι οὗ [6 Ἰηἰτίσαθ5 δηὰ 
μδιτοά οἵ εἷ8. Θποπιΐθβ, Θβρθοίδην οἵ 1Π6 ϑορῃῖβίβ ; ἃπὰ ἴῃ τηοάθγῃ 

εἶπι68, εἷ8 ἀθαιἢ 'δ5 βοιηδίίπηθβ Ὀθθη σοργοβθηϊθα 85 ἃ νν6}1- ἀθβοῖν- 

δὰ ρυπίβιηπιοπι ἴοσ μ15 δηιὶ- ἀοἸμοσταῖῖ δ] πὰ ΤΟΥ ας ἸΟΠΑΓΥ ἰά688. 

Βοιῖὴ ἰἰο56 υἱθυνβ, Βουγουοσ, [8 ΚΘ ΟὨΪΥ ΟΠ6 546 οὗ {Π6 ᾳφυρβίίϊοῃ, 

ἀηὰ 1 Ὧπὶ οοηνίησοὰ {Ππδι ΒΟΥΟΓαὶ οαυ865 πηυβί Ὁ6 (Δ Κοη Ἰοροί ΠΟΥ ἱπ 
οτγάοσ ἴοὸ ἰυάσο ἱπηραγοίδ!ν ἀηὰ ἴο δοοουηὶ 58.580 ὙΠ Υ̓ ΤΟΥ 186 σοη- 

ἀσιηηδίίοη οἱ βοογαίθβ. 
ΤΌΘ σαυδοβ νι ποῖ Ἰοὰ το ἷ5 οοπἀθτηπδίίοη ἈΡΡΘΌΓ ἴο ὃὕὉ6 οἵ ἱνὸ 

κίηδβ, ρατῊν ἀέγεοί ἀπὰ ΡΑΓΟΥ ἐπάϊγεοί. 1 68}} (0586 ἱπάϊτοοὶ σαυδ65 

νοι Ιοὰ τὸ 16 δοουβαίιίοη οἵ ϑοογαίθβ, ἀπά {πο86 ἀἰγθοῖ νυ ΐοὶι, ἰη.- 

ἀσεροπάθηϊ οἵ {6 μοΐηι8. σοπίαίηοὰ ἰπ 1μ)6 δοσυδαιίοη, ἀϊδροβοὰ {16 
ἡιάμοπ ἴο ῥργοῃοῦησο 6 βθηΐοηοσο οἵ ἀθδί}ι. 
ΤΩΟ ἱπάϊτοοι σαυδοβ .1}} Θαβίν Ὀ6 Β06η, ἃ8 Βοὺὴ ἃ5 6 πάνθ οὗ 

ταἰηοά ἃ οἶσατ ἰπδί ραν ἱπῖο 16 ομδγδσίου οὗ {6 ῬΡΟγβοηβ ἡ ἢ0 ἀσουβροὰ 
μΐτ, Μοϊοίοβ,} ν 8Ὸ ἄγβι ἰδίὰ 16 οἴδυρο Ὀδίοτγο 16 δβοοοηὰ ἀγοϊιοῦ, 
0 ὕθόγο {86 {{|6 οἵἉ Κίηρ, πὰ Ὀδίογο νυ ο86 {τίθαπαὶ 8}} γε] σίουβ 

αἰείτα ὑγασγο ὑτουρι, νγὰβ 106 τηοδὲ ἱπβί χη ἤοδηΐϊ οὗἉ 81}, ἀπὰ μουμδρδ 
ΟἿΪΥ ἀπ ἰπδίγυμησηξ ἰη 16 πδπ6 8 οὐ [6 ἵννὸ ΟἸΠΘΥῪ ρον ΘΥ͂ῸΪ ΔΟΟΌΒΟΙΒ, 

Ηὸ νυὰϑ ἃ γουῃκ ἱγαρίο ροεῖ, ννο, μβονέθνοτ, ἀἰὰ ποῖ βαογίῆοο ἰο 1η|6 
ἐγαρίο τπῦδο νυ 1 τὸ ὕ6δὲ δυοοθβϑ. ΗΒ ΠΙΘΙΠΟΓΥ͂ 88 ἃ μοοσὶ ᾿ιᾺ8 ΟὨΪΥ͂ 

ὕδοι μτγοδογνοὰ ἔγοῖι δηϊίγο οὐ νἱο Ὁ. τ τίἀϊσαϊο οὗἁ Ατδίοριδησδ." 

[εὐ ὐγὰ5 ὕσολυδο βοογαίοβ ναϊυδὰ τ ΡΟΘΊΓΥ 50 δἰ μὮΥ {ναι Π6 ᾿ν 885 ἃ 

ατοῦι (τἰσηά οὐἩ Ευτίρίἀοβ, αηὰ νυθβοηθνοῦ ὁπ0 οὗἉ δὲ5 Ῥίθοϑβ υν8 βοΥ- 

(οτηνοά, μὸ νυσηὶ τὸ {πὸ {ποαῖτο :ὴ πϑῪ, ον δὴ ἴῃ δἰ οἷά ἅμα, δηὰ ἀυγ- 
ἰπα (6 εὐ ν ἀδΥπ νυ δον οἰαρδοά ὑοίννοοη ᾿νἰ8. σοηθοπιηπαιλίου ἀπά 
σχοοσυκίου, ο οομροκποά ρμροστδ δἰ πηβο!, ὕὰ1 μα σου! ποῖ ὕσαγ (δὲ 

τόσο ᾿νο ροδϑοδβοοά πορὸ οὔτ ἐγ δρί γι! οὐ ΡΟΘΊΤΥ δου ά οὐίγαάθ 
εἰνοῖσ ροσαια οὐ μυδ)ίο διισηιίοα, ϑυοῖν ρογβοηδβ, (μοι οίοτο, οἥδη μδὰ 
ἴο συκίαία 1.6 τί ἀίσυ!ο οἱ Βοογαῖοδ ; δηά ἰξ ἰβ, ιπογοίοσγο, ποῖ τὸ "6 

τ οηδοτγοά αἵ, ὑμᾶϊ ἃ ναίω γουηρ πιδη, (δ πρς ἰδ ο ΙΓ τὶ Ὁ 9 
τούρατκα οἵ ΟΌΓ μἱ]οπορίνετ, δου! βοίχο οὐ {6 ἤγοί ορροπίυηίν οἵ 

Ἱ, Ρκε,, 4Ροὶ, 6. κ. Ῥίος, ἴδοι, ἢ. 

ἃ ῬετεῚ, κά 11, Οδιίορσα, 1786.87, 3, Μαχίπν, Τγτ. ίμρενε, 9 
4. Αὐειορὶ, Πακ. 1977, εἰ μοὶ, [μὰ δ Κένα, Ῥὰν. Μία. 13 
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στα γπρ Πἰβ ἀθβῖγο ΓῸΥ τθύθησθ. ΤῸ {Π|5, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, ὉΠΟΙΠΘΥ ΤΘα- 

Β0Π ΤΠΔΥ "6 αὐάρα: ΜοΙδίπβ μαὰ 66 ὁπ6 οὗ [Π6 ΤΌῸΓ ἡγηο Παά, αἱ 

1ῃ6 σοτϊητηδπᾷ οἔὗἉ {π6 'ΓΗΪσίγ, Ὀσουσῃῦ ΤιΘοη οὗ ϑϑ]δτηβ ἴο ΑἴΠΘπΒ.᾿ 

ϑοογαίθβ μανίηρ γοίαβθα οὈθαϊου θα ἴο {Π15 σομηπηΠά, δηα ἀρθοϊαγθα 

1 δῃ δοΐ οὗ ἱπ]υβέϊοθ ἴο νυ] οἢ ἢ6 σου πού θ6 ΔΟΟΘββασΥ, τη δὲ παν Θ 

ἱπούθαβϑα {Π6 ΘημηΥ οἵ Μοϊοίαβ. Τὐρθδηίμ5,2 θοϑι 65, ἀθβουῖθθ5 Ὠΐτα 

5 ἃ ὙΘΠΔ] ΔΟΟΌΒΘΙ, ὙΠΟ ΓῸΓ ἃ ἀγδοῆμηα ὑγου ἃ ΔΟΟΊ56 ΔΠΥ͂ ΟΠ6, 

ΜῈΘΙΠΘΥ ἢΘ ΚΠΘΥ Ὠΐτη ΟΥ̓ ποῖ. ΤῸ {Π|5 τϑροχί, μου υϑύ, γγ6 οδῃ ποΐ 

αἰΐδοῦ ΔΠΥ͂ στγϑδΐ ἱπΠΠρΟΥυ ΠΟΘ, ἃ5 ὙὙ6 816 Ἰσποτσδηΐ οὗ [Π 8 ΒΟΌΓΟΘ ΤΤΌΤΩ 

ὙΡΒΙΟἢ 10 νγὰβ ἀουὶνϑά. 

ΤΟ τγὰ5 ἃ ῬΌ]Π1Ο οταΐου. 8 Κπονν {παΐ, δοσογάϊησ ἴο ἃ Ἰᾶνν 

οὗ ΞΌΙΟΠ, ἴθ ἢ ῬΟΥΒΟΠΒ ΤΕ 16 οἰθοίθα ἴο {Π15 οΠοΘ, ΠΟΒΘ ἀπίν τγὰβ ἴοὸ 

ἀαν!56 [Π6 ῬΡΘΟΡΙ8 πᾶ ἴο τηδϊηίαϊη ΡῈ] βίο. Βαΐ [Π656 οταΐουθ 

676 ΥὙΘΤΥ͂ Οἴζθη ἱπα ]ν 141π|815 0 ΘΙ ΓΘΙν ποσ]θοίθα {Π6 11 Πϊρἢ 68}}- 

ἰησ, Δ ηἃ ΤΠΘΥΘΙΥ αἰλθηαθα ἴο {Π6ῚΓ οὐνὴ ρυϊναΐθ ᾿ηΐθσοβίβ, πα ρθυβθ- 

"πο [Π6 τησβί Ποηθβῦ ῬΡΘΥΒΟΠ5, Ὁ ΠΟΠΘΥΘΥ͂ {Π6ῚΓ ΡΟΥΒΟΠΆΙ δἀναηΐαρθ 

ἰθαιίγοα 11. Οδη νγ ΟΠ οΥ {Ππᾶΐ [Π6 ΠΔΠῚ6 οὗὁὨ ἃπ οΥαΐου Βῃουα 6 

ἀοβριβϑα ὈΥ θυύθσυ ποηθϑί πη Οδῃ ὙὙ6 ϑΌΠΑΘΥ {Ππαΐ ἃ τηᾶῃ Π{Κ6 

Θροοταΐθβ, ΠΟΘ. ὙΠΟ]6 Ποαγΐ νγὰβ ὈΘΠΘνοΙθποθ ἰονγασᾷ τηδηκὶ πα, 

ΒΒοῦ]α Ὠαΐθ [πΠ656 ΘΟΥΓΟΡίΘΥΒ. Οὐ τυ }Πγ, ἀηαὰ οἴθη σθηβασο {Π6ῚΣ 

οοπάποί ἴῃ {Π6 Βίτοπρσοϑβί [θύτηβ, ΠΘη ΠΘΥῪ Πυθα [Π6 ΡΘΟΡΙΘ ἰηΐο 

(Π6 τηοβί ἀπ]υβί ἃπα τϑνοὶηρ δοίϊοηβ ἢ Οἡ {Π6 οἴμϑὺ μαηᾶ, τυμαΐ 
ὙγᾺ5 ΤΏΟΤΘ Παίαταὶ ἴΠΔπ ὑπαὶ Ξοόγαίθβ ΒΟ] ΤΟ ΠΟΥ {Π656 ΤΠΘὴ ἨΪ5 

Ὀἰουθϑῦ Θμθμθβ, 0 ὈΘΟΔΠῚΘ ἴδ ΤΟΥ͂Θ ἀΔΠΡΘΙΟΙΒ 85 ΤΠΘΥ͂ ΒΟτα- 

ΡΙΘα πού ἴο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ ΔΠΥ ΤΠΘΔΠΒ ἴο σαὶ Υἱᾶ οὗἁἉ ΒΘ. ἃ ὑγοΟῸ Β]ΘΒΟΤΊΘ σΘἢ- 

ΒΌΥ Οὗ {πο ῖγ σοπάμοι 13 

Απγίαβ νγὰ8 {Π6 τηοϑί ῬΟυΟΥΓ] απιυὴρ {Π6 ΔΟΟΌΒΟΙΒ οὗἁ βοογαΐθβ, 

ὙΏΘΠΟ6 {Π6 Ἰαϊίου, ἰῃ Ὧἢ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥΘ ΤΠΔΏΠΘΥ, 15 οα]Π6α ὈγΥ Ηοταᾶσοῦ 

Αηγιὶ τοῖιδ. Ῥ]αΐο, ἴπ Πἰβ Βθυθηῖῃ θεῖοι, γα κβ Πΐτη, ἢ Τυγδοῃ, 

δτηοηρσ {Π6 πιοβύ ᾿ηΠ Θη 14] οἰ 26 π5. Ἠρδ δά θθθη ἀτίνοη ἰπΐο ΘΧῖθ 
ὈΥ 116 ΤῊϊτίν, πα ΠΌτα {Π15 Οἰτοιπηβία ποθ δοπθ ἢ νγοῦϊὰ ΠᾶγΘ 

Ὀθθη δὴ ἰπίθγθϑίϊησ ρουξοπασθ ἴο ΠΪΒ {6]1ον -ΟἸ ΖΘ 5, ἰθὺ 1Π6 Τ65- 

τοταϊίοη οὗἩ [π6 ἀθιποογαΐίοαὶ σουθυπιηθηΐῖ. Βαΐ ἢΪβ ἱπθθ ΠΟΘ 85 ἃ 

ἀριπμαΡΟΡῸΘ ἃπα ἃ βίαϊθβδιηδη πηλπδὲ αν ὈΘΘὴ 51}}]} ΤηοτΘ ἱποσθαβϑᾶ, 

Βἴποθ μ6 ΠΪΠΊΒ6]Γ Πα οο-οροσαΐοα τυ τ ΓΉΤΑΒΥ 1] ὰ5 ἴῃ ΘΧΡΘΙΠπρ ἴΠ0 

ΤΗϊτγ.5 ἨΔΘ οαΥτὶθα ὁπ 1Π6 Ὀυβίποββ οὗ ἃ ἘΔ Π ΠΟΥ, ὙΥΒΘΥΘΌΥ Π6 8ο- 

αιγοα στοαΐ ἱπιρουίδποθ ; [ῸΥ, ΔΙΘΥ {Π6 σμδησ65 ἰηϊτοάπορα ὈΥ͂ ΟἸοὶ- 

ΒΊΠΟΠΟΒ ἱπίο 1πη6 Οοπϑιαϊοη οὗ ΞΌ]ΟΠ, ΘΟΥ̓ΘΤΥ ἰγα οβτηδῃ ΟΥ̓ Υβαῃ ἡ 

1, Απδοοίᾶοβ, 16 Μψϑίεν., Ὁ». 15. δηα 94, δαϊδ, Βίορἢ. 

ῷ. Αροϊον., οαϊτ, Ἡ οἰβῖτο, ". 11 απ 51. 

8, Προητοίμασε δὲ πάντα Λύκων ὃ δημαγωγός, Βα γ8 ῬἰοσΘΏΟΒ, ἴϊ., 38, 

4. δαὶ, ἰὶ, 4, 3, δ. Χορ, Ηἱοι. αν. ἰϊ,, 3, 
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φουϊὰ τίβα τὸ 186 Ὠἰρηιδβὶ οποῦβ οὗ ἴΠ6 βίαιθ. ϑοογαίθβ οἴδθῃ οϑη- 
βατεὰ (6 ῥὑτιποίρ!θ τἰαὶ ρθορὶθ τοίδ!ν ἱσπογαπΐ οὐ τπ6 Οοηβεϊταιοἢ 
δηὰ οὐ ρυδ]ο Ὀαβίηθ 55 βου ά πᾶν δὴ ἱπῆυθπσοο ἴῃ 1ῃ6 πηδηδρσοπιθηῖ 
οἵ βίαι αὔδίτβ. Ηἰβ ὄχϑιηρίοβ ὑγοτο οἴθη ἀδτγίνοαά ἵγοιὴ τι βδηβ 

“ΓΒου τηυδὲ," βαιά Οὐεῖδβ, ἴπ 106 δὺς γϑ- τηθηϊ οηθὰ σου θγβδίιοι 
δοῖνγοθπ Ηἰπηβοῖ, Ομαγίοϊθβ, αηὰ ϑοογαίθβ," “' ΠῸ ἸΟΏΘΟΥ ΒρΘ ἃ Κ οἱ 

ΒΕΟΘΙΠΆΚΟΙΒ δηὰ ΟΥ̓ΠΘΥ ΙΓ 58 Π8, ΤῸΓ 1 ἱπάδοά {πΐηκ {Πδι ΤΠΘῪ ἅτὸ εἰγοὰ 

Οὐ τ ν ΓΟ 5} {8 }κ, ὈῪ τυμίοῖ τοῖν τταὰθ 85 ὈΘοοτηΘ 80 ποίϊογί ουβ.᾽" 
1 186 Μϑηο οἵ ΡΙαίο, ϑοογαΐθβ Ἄὄχρῦοβ865 ἃ ἀουδὶ ἃ5 ἴο ΥΠΘΙΠΟΥ ἃ 

βΒοῃ σου!ὰ ὕ6 ἰδυρηΐ νυἱγίαθ ὈΥ ΗΒ ρᾶγθηίβ, δηὰ 1.865 ἴΠ|6 ΘΧΔΙηρΙΘ 

ΟΥΓ ΒΟΘΙΠΔΚΟΙΒ πὰ ΟἸΠΘΥ ἀτγιίβαηβ, νη, δοοοτγάϊηρ ἰο ᾿νἰβ υἱδνν, ἃΓῸ 

{ΠΟ βοῖν 5. ἱμπογαπὶ οἵ υἱσίυθ. Ἡθποθ {π6 τα ἰτυἀθ νογο ποῖ 

τηῦσῖ ἀϊβροβοά ἴῃ ἢΐ8 ἕανοτ, ἀπά Αὐγίυβ, ἴπ ἴῃ6 Μοπο, ἀθοϊαγοβ {πὲ 

Βα νυ] ὰ ἀν δι} Ὠἰτηβ6 "Γ οἵ τη 6 ἱηδασηοο νυ πο ἢ ἢ 6 ροββοβϑοὰ ἴο τῇδ 

βοργαίοβ σταροηΐ οἵ δἷβ Ἔἀχργοββίοπβ. Βαϊ {Π6ὙῸ ὙΓΟΤΘ σδ08685 51}}} 
ΤΟ ΡΟγΒοηδὶ νυ οι ἄγονν ἀονγη ὕροη ϑοογαίθβ {π6 μαϊγοὰ οὔ Αἢν- 

τ05. ὙΠῸ ἰαιογ δὰ ἱπιγυδιοὰ ἴἔννοὸ οἵὗἉ [ΐ8 Β0η8 ἴ0 {6 ἰηβίταοιίοη5 

ὙΓ Βοσγαίοβ, υυἱτἢ 16 ἱπιδητίοη οὗ οὐυσαιίηρ {πΠ6Πὶ ἃ8 ΟΥΔίΟΥΒ, νυ οἢ 

85 16 ῥσγίποῖρα! ὙΔΥ ἴὸ δυϊμουῖν ἀπά νγθαϊτ ἴῃ ΑἸ ΘηΒ δὲ {ἰππαὶ 

εἴπιο. [π ὁπ6 οἵ {686 γουπρ πο ϑοσγδῖοβ οὐβοσνοὰ ΒΌρουίου (8]- 

σοῖα, νυ σὴ πη σιν! γαίβο μἰπὶ το βοιηοιίηρ ὈσιΘΥ τη {6 Ργοίοββίοη 

οὔ 5 ἔδεμοτ, ἀπά ᾿ν5 τοϊὰ πίπι {πδι ἢ 6 τηυδὲ σίνϑ ὑρ {6 ἐγαάδ οἵ μἷ5 

(πον ἀπά ρύγβυθ ἃ ίμθοτ οοῦγβο." ΤῊ Θὀχοθούίηρ!ν οἴδθηδοὰ [ῃ0 

ΥΔΠΙΥ οἵ ἃ πιδὴ ννἢο, 85 ἃ ΠΟΙ ΟΥ Οὐ {Π6 ΡΟΡΌΪΔΓ ἀββοι γ᾽, υυβιοὰ 
τὸ ὕ6 τιουρίνς ἃ ὙΟΓΥῪ ἱτηροτίαπι ρογβοῦᾶσο. ὙῈ6 δοσουηῖ οἵ [,,58- 

πίαδ' ἰβ {πογείοτσο, ἰῃ ἰι56}, ποῖ ὙΟΥΥ ἐπι ργοῦθδῦ 6 νη Ὁ ΒΔΥΒ {81 
“Ληγία, αἴνον μᾶνυίηρ δοουδοά Ξοοσγαίοβ, ρῥγοιηβοα πἰπὰ (δὲ ἢ6 ννουὰ 

ἀδδίδε ἤγοπὶ 8. ἀσσυδαιίοη {{ τὸ Ἰαίτοῦ ἡνουϊὰ πὸ ἸοημοΥῦ πησηιίος 

ὑπῆπογβ, βιοσπιῆκογ, ἄς, δη {ναὶ Βοογαίοβ τοίυδοά {{π| ᾿γΟρΟΒδὶ ; 

0: νὰ σα ποῖ ρίποο τσὴ τοὶ ϑπσο οἱ τἷ5 δοσουηΐ, δίῃσθ 6 819 

ἱκπόγαπί οἵ {πὸ οουτγοῦ ἔγοιν υνμΐσν 1 θαηίυ5. ἀοτίνος ἰξ, δῆ Κπονν, 

υσπίθου, {δι 6 σοπιροδοά ᾿ΐα ΑΡΟΪΟΡΥ οὐ βοσγζαίδϑ ΠΙΟΤΟΙΥ ὃ δὴ 

σχογοίδο ἰπ τροίοτίς, πὰ ννᾶπ, ργοῦυδοϊν, ποὶ παυοῖ σοποοτηοὰ ἀθουϊ 

τ πεοτίοα! γυιι. 

ΑΠὸΥ υὐῖν ποτὶ δκείοι. οὐ {πὸ οναγαοίογα οὗ δΐν δοσύδογβ, (τ Ὑν ἢ} 

νὸ σδείοτγ ἰὸ ἀϊκοονογ ἐν ἔγὰο σδυδοθ οὔὸ δοσυπαιίοη οἱὁἨ Βοσγαίοα; 

1, Χεορορὰι, λίσα., τ. 5, 77, 
9. Χονορῶ,, “βροίαψ. δ, ΑἸθνουφῖν (9 ΑΡΟΙΟΤΥ δὲ ἣν τορι ἴογτ σῶν ποῦ 
σον Σν  αν ὥψνο νον οσθο γα σον 
σοί, ὦ α. σον ρίθοξίσο ἔγοι θνο Μδηνογαλα, 

3. τῖν ουὔιον οἵ θνο σσσον οἵ νυ Μοταῖο οίσεσ, μ. Ἅ,, “γε: Πῶς ὃν οὖν, ὃ 
Βενοφῶν, τὴν μισβίαν τοῦ ἱνροοίέψον ᾿Αν' τον γρύφοιμι «αἱ νύ δράφος αὐτοῦ: 

[-Ἰ 
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(ΟΥ αἱ ἢγβί βίῃ! 10 15 βυγρυιβίηρσ {παΐ 50 τηδηγ οἴμποῦ ασθοῖ ρμ ϊοβο. 
ΡΏΘΓΒ5, ἐπουρσὶὴι ΤΠΘῪ σάν ΤῸ ρσγθαῖου ΘΗἤΌΠΟοΘ ἴο [ῃ6 ΡΟΡΌΪΑΥ Το ]Ϊ- 

δἴοη, γουθ γοί δ] ονγϑὰ ἰο ᾿ἶγ8 αὖ ΑΙ 65 ἴτ66 ἔγοιη ρϑυβθουίίοῃ, δηᾷ 

1Πδὲ 5Οἢ. ἃ ν]ο]θηΐ δοσιβαίοη ΒῃΟ.] ἃ πᾶν θ ὈΘΘη Γαϊβθά ἀσαϊηβῦ ὅοο- 

Ταῖθβ δ'οηθ. ἘΣ ΡΙσΌσΤαΒ, [ῸΥ ἰηβίαποο, αἰθα ἴπ 1Π6 βϑυθηΐυ-ἢγβέ γϑᾶ 

οὗ μΪβ ἄρθ, ΒΙσΉΙΪΥ Ἰαιηθηΐθα ὍΥ Ηἷβ ἀἰβοῖρ!θβ, ποὺ μανίηρ ΘΥΘΥ 

Ὀθθη δοουβθὰ οἡ δοοουηΐ οἵὗἉ ἢἷ5 το]ϊσίουβ ορπἰοπβ.} ὙΤΠΘ οδι568 
ὙΜΒΙΟΘῊ 16 ἴο {η6 δοοιιδαίϊίοη οἵ ϑοογαίθβ ΤΥ Ὀ6 ΓΑἸΠῪ ΟἸαββθα ἀμ θ ὺ 

ΤΟῸΪ ΑἸΥ ΒΟ 5, ν ΒΙΟἢ νν}}} ΓΌτὰ 1Π6 50] 6 οὐ οἵ (ῃ6 [Ὁ] ον πη Ομ ρου 

ΘΗ ΑΨ ΙΝ 

1. ἘΕΚΥ στθαΐ τηδη, Θβρθοία!]ν ἀηάΘΥ ἃ ἀθιηοο 08] σου υπιηθῆὶ 

ἀπ ἴῃ ἃ ρουϊοᾶ οἵ τποσὰ] σοΥΤρίϊοη, ΘΧοϊΐθβ [Π6 ΘΗΥΥ͂ Οἵ ΟἾΠΘΙΒ; [Ὁ] 

ἴξ ἰβ 186 1816 οὗ ἴῃ6 {ΠῸΠΥ στϑαΐ ἰο θ6 θην θᾶ ὈΥ ἴποβθ το [66] {ποὶτ 

ΟΥ̓ΤῚ ΘΟΙΏΡΑΓΑΙν 6 ἸΠΓΘΥΙΟΥΥ. Ἐνθη ἃ βυροσῆοίαὶ Κπουνθᾶσο οὗ [86 

Βυμηδη Πδαγΐ 5ΠΟΥ5. ΠΟῪ ΤΩ ΠΟἢ 6 416 ἱπο! πο ἴο ΘΩΥΥ ἴπο56 νῦ8 

οδῃ ποῖ 648]. ὙΠΟ ἀο065 ποΐ ΤΟΙΠΘΙΊΌΘΥ 1Π6 Δηβυνου πνοὴ {παΐ 

οἰτΖθη οὗ ΑἸ μΘ ἢ5 σαν ἴο Αὐἱβίιθβ, γῇ η {Π6 Ἰα 6 ἀκα Ὠΐπὶ ΝὮΥ 

[6 νοΐθα ἀραϊηβί μἰιη ἢ 1 5ΒΌΘἢ ἃ τηδῃ Ὀ6 αἰβίϊη σα βηθα ὈΥ͂ Πἰ5 18]- 

Θηΐβ, οἴμθὺβ δμάθανου ἰο ἀθργαᾶθ ΠΪπΠῚ, ΟΥ̓, 1 {Π6Ὺ ἀ0 Ἰπβίϊς6 το 1ἴ3 

δϑηΐι5, ΒΡΘῸΚ ἴῃ ἃ ἀθτοραίοῦῦ ΤΠΔΠΠΘΥ Οἵ ΠΪ5 166] Ίησ5. Βαϊ 5πουμα 

[6 θ6 ἃ τιᾶῃ ἀἰβύϊ ρα η θα ὈΥ ἀΠΌΒ.Δ] ΤΠΟΥᾺ] σΟΟάη6885, ΠΥ ΤΥΘ 418]- 

1165 οἵ ποαγί, ἀπὰ ὈΥ͂ ἃ Πίσῃ θη βίαβιη ΤΥ νἰσγίαθ ἀπ τπογα]ν, ἢὨ6 

15. 5111 Ἰῇοτο ἴῃ ἀδηροῦ οὗ θοίησ πηϊβιιπαθυβίοοα ὈΥ ἢἷβ σομ ΘΠ ρΟΥᾶ- 

ΤΙΘ5; [ῸΓ ΤΠΘΥΘ ΤῸ ΔΙνΥΒ. ΡΘΥΒΟῚΒ ΤΠΘ8Π ΘΠΟΌΡΉ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ, θ6- 

οαυ56 {ΠΕῚΓ οὐ Ποαγίβ οὰη ποῖ σοΙ ρθη ΒΌ 0} Υἰγία68, {πᾶῦ ἴῃς 

Ιονν οὈ͵)θοίβ οἵ νδηϊυ ἀηα 5615} 655 ᾿ῃΠΌΘη06 1Π6 δοίϊοηδβ, ἀπϑὰ {Πς 

ΠΟΌΪΘ, ΡΒ] απ τορος νίθννβ οὐ 1Π6 τηδῃ οἱἁ ΒΌΡΟΤΙΟΥ τηοταν, δὴ 

1. [16 αββοσΐοη οἵ ὙΥΊρ σου 5 Παῦ αγοοὶς ΡΠ] ΒΟΡΈΟΥ, νγμὸ βάν οἴδπσο ἴο ἴῃ Ὁ 

ῬΟΡΌΪΑΓ το] σίοη, υτοσο Δ]ονγθᾶ ἴο Ἰῖνο αὖ ΑἸ ΠΘἢ8 ἴγτθο ἔγουα ῬΘΥΒΘΟ ΟΝ, 18 ΘΟ  ΓΑΥ͂ 

ἴο 41] ϊδιογῖοαϊ ουϊᾶθποθ ΑἸΠου ἢ ἘΚΘρ σαὶ ΟΡ οἢΒ οἡ τοὶ σίοη δα ΤῸΓ ΤΩΔΩΥ͂ 

ΥΘΌΓΒ Ῥγονίουβ ἴο ἴπ6 ἄθϑῖῃ οἵ βοογαΐοβ παϑὰθ σομβι ἀθγ 0] ῬΥΌΡΥΘΒ8 Ἀμὴρ [Π0 

ὭΡΡΟΥΙ οαββο8 αὖ Αἴμοηβ, ἰδ ἰδ πονυθυῖῃθ 1688 σογίαϊη {πᾶῦ [6 ἸΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ΘΥΒ ὙΥΘΓΘ 

ΕἸΓΟΏΡΙ͂Υ αἰϊαομοᾶ ἴο ἴθ ροραϊαγ γοϊρίοη, ἀπ ΒΙΘΏΪΥ τοβοπιθα Δ᾿ν αἰξοπαρίβ τ μἰοὮ 

ὙΕΤΘ τηδᾶθ ἴο αποβίϊοι ἰϊ8 ἔγιιῖῃ, ΑΠΆΧΑΡΌΓΑΒ τῦ88 σοι ρο θᾶ ἴο Ισᾶνο ΑΠΊΘΤΒ, 

πουνν τ μδίαπαϊηρσ [16 ΡΟνγΟ ΤᾺ] Βα ρροτέ οὔ Ῥουΐοῖοβ, οι ἀσοοιὰπε οὗ 18 το] σου ορὶπ- 

ἰοπθ; δηᾶ ὈἰαροΌταθ οἵ Μ6Ί0Β νγαβ ργοβου θα αὐ Αἴ μθ8 οα ἀσοοῦμξ οἵἉ 8 ἱπηρὶ ον, 

πᾶ ἃ τουναγὰ οἤθγθα ἴὸ ΔΠΥ Ὁπ6 ὑγμῸ βου] οἰϊμον ΠῚ μἰπὶ οὐ Ὀγίηρσ ἷπὰ ἴο 1.8." 

ἴσο. ῬΡγοίΐαρογαβ, 8180, νγὰβ δοσιβοᾶ απᾶ σομαομηποῦ τὸ ἀθδίδ ΤῸΓ ΒαΥ]η γοδᾶ ἃ 

σσοι ἱα αἵ Αἴ 5 οἡ ἴπο παατο οὔ ἴμ6 ροᾶβ, ἴῃ νυν μΐσἢ μὸ ἀροϊαγοᾶ [Πδῇ ΠΟ νγὰβ ἀπαρὶσ 

ἴο ἀοιϊογιαίπο νυ μοῖμου ἴῃ ροᾶβ οχίβιοα οὐ ποῖ, Ηὸ βοδροᾶ, μονγονοῦ ; ὰξ [06 

ῬΌΟΪς τῦαβ ΡῈ] ΟΙΥ θατποᾶ, απ ΑἹ] τῦμο Ῥοββοββοὰ οορίοβ ὑσοόσο ογάογοα [0 βἶνη 

ἄϊοι αὉ.-- ΤῈ} 



ΓΕδΥ δπουρὴι 10 διϊστηδίῖζο ἴη6 ἰδασῃθυβ δηὰ θθπείβοϊουβ εἴ τηδη- 
Κὶπᾶ 85 δογγυρίουβ οὔ 1π6 ρθορὶθ δηιὰ βϑθάυοθυβ οὔ τι γος. ΤῊΪΐβ 

τησδὲ 6 116 σᾶβθ Ῥγ ΠΟΙ ρΔΠΥ ἴῃ ἀδιηοογαιῖςαὶ βίαίθβ. ΤῊΘ ποτ πὸ- 
ΤΊΘΤΟῸΒ ἴΠ6 τοϊδιίουβ δηὰ σοι πιο ἴῃ ἃ βίδίθ, πὰ [ῃ6 τῇοτγο γὰἃ- 

τίου 1:6 σοπῆϊοιβ οὐ 1η6 ρασιΐθ5 νυ δ ὴ ΟἸΒΘΥ, 186 1655 σδῃ ἃ τηδη 

86 τοϊοταϊθὰ υνῖο Υἱδ65 ΒΥ 15 ΒΌΡΘΤΙΟΥ (816 πη|85 δηὰ υἱγίαθβ αὔονυθ (ἢ 6 

ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 01855 οἵ τηῆδη. [ἢ ἃ ᾿ποπᾶσγο ίοδὶ βίδίθ, ἰῃ νοι Ηἷ5 ἰηῆὰ- 

6Π60 8 ποῖ 850 στοδῖ, δηὰ {{6 ναγίουβ σοηῆϊοίβ οἵ ἀϊδθγθηΐ ρΟυΓΟΥ5 
ἄγ ποΐ 50 ΠΙΠΊΘΤΟΙΒ, ἢ ΤΏΔῪ ᾿ἰἶνο, ἱΓ ποῖ ἸπογΘ μοπογοά, δὲ ΔηΥ͂ γαΐθ 

τογΘ Ροδοθαῦϊγ. Βυΐ 1Π6 στοαίθυ 1:6 Ἰτητηογα Υ οἵ {Π|6 οἰτἰ 26 5 ἴῃ 

ἃ ἀδιηοογαιίοδὶ βίδίθ, [η6 1655 ΚΟΙῪ 18 ἃ τηδῃ οἵ στϑαὶ τηογαὶ Θχοοὶ- 

ἰθποα ἴὸ ὕὉ6 ἰοϊογαίθα, Το σοπίγαβι Ὀθίνγθοη πἷπὶ δηὰ {ποῦ οὐση 
σογγυρίίοη ἰΒ ἃ βυϊήοίοπέ τοάβοη ἰὸ ὄχοῖτο δραϊπβὲ αἴτα {ΠῚ Γ πδίγοὰ 
δορὰ μογβοουϊίοη. ϑοσγαῖθϑ νγ88 ὁΠ6 οὗὨ {686 ΒΌρΘΤΙΟΥ Ὀθίησβ, ν 80 

ἅτ θόγῃ ποῖ ΟἿΪΥ 10 Θηϊ σῃΐθη ἢΪ5. οὐγπ ἄσθ, θὰϊ πηδηκίη ἱπ σοποΊαὶ. 
γιπὺρ ἀπά μυτηδηΐ ν δὰ ἀσβοθπάθα ὕροη ἢΐπὶ ἰῃ {Ππ 6 Γ Βα Ὀ]τη6 ρὰ- 

ταν, απὰ δὰ οχοίιθά μἷβ υπθουπάρα γϑηθσγαίίοα, Οουϊὰ μ6 ὕ6 οἱἢ:- 
Θγυν56 ἴῃ δη οἴδηβίνο ἴο 16 νυ ῖβθ δπὰ {ἰ Ιδαγηθὰ οἵ "8 ἃγϑ, ἴο ("9 
πατγουν-τηἰ θὰ, φυϊ θυ ηρς Βορ δίβ, (π6 5618) ἀδιηδροσουθβ δηὰ 1ῃ0 
οοηοοίιοα ροοίδδίουβ ἢ Ἡθποθ βοογαίο5 δἰτηβο , ἰη ΡΙαῖο ΒΒ ΑροίοσΥ, 

τησηπιίσυβ ἰδ παϊγοὰ οὗ 1π|6 τη 88 {6 σαυ8βο οἵ δἰ5 ἕαϊο." 

Βοσγαῖοθβ Αἰ νν δ ᾿ἰνοὰ πάθον ἃ ἀδπιοσγαιίσδὶ ἴοπτη οὐ σονοσηπιθηὶ," 

ὑνἢ τἴ86 σχοσρίίοη οὐ {πὸ οἰρθς τποητ}8 ἀσγίηρ νυ ΐσἢ (6 ΤῊΪΥ 

Ροβδοβδοά {π|6 βυργοιθ ρονγογ, [Ι͂ἢ δΐ5 ἱπίοΓΟΟΌΓΒΘ, 85 ἃ ἰδοῦ οἱ 
16 μϑορὶθ, υυῖαν τὸ ογαίογβ, ϑορβίβ, ροοίβ, ἄο., ΒΘ γα ΠΥ οἵ 
ἐδυδοὰ τποτ, ἀπά δοιποιπηο8 ἰπυτοά {μποῖγ ἱπίογοϑίβ. Ηο ᾿ἱνοὰ 
του ΥοΥ, ἴῃ 8 σογγυρὶ μοτίοά, ΑὙἰβίορθδηθθ, ῬΙαίο, 18:6 δῖ Υ Οἱ 

6 Αχίοοϊνυβ, πὰ ΟΠΟΥ σΟὨ ΟΙΩΡΟΓΆΓΥ υτίτοσβ, ἀσβογίθο ἴμὸ Αἰδο- 

πίαη ρϑορὶθ 85 ἱποοπδίδηϊ δὰ {τ νοίουβ, οὗ ἃ σγωρὶ ἀϊδροδίιίου, υἢ» 
αταίϊοία! ἰο ὑπό ὑνθο ἀδβογνοά νν}} οὐ {ποτ σουπίγυ, δηὰ ἰδαϊουν 

οἵ τοσῇ τγθο ὑγογο ἀἰδεϊησουίινοά Ὁγ τροῖγ νἱπθσ ἀπά βυροτίογ φιλὶ! 
εἰοα.᾽ Ῥυπηρς τ56 ὀδχλ ης δυναν οὐ Ῥογίοϊθβ," εὐ ρουθδρδ, τηοτῷ 

δ σνενις, οτος πον νην, εν μμ βμνς 
3. (Δ5 οἴ εγεδίεα! ἕοστα οἵ ρονοττεωσει νῶν σία αδδοι (ον α εὐον ὕσο ἰὼ ΒΟ 

411..Τὰ} 

8, Αεμίορα, ἔχνίε, ν, 40; Ρίαε, ον. ν. ὅ9]1, Ο΄ς, φοῦφ. ; Ασέφεδιμα, ς. χ!. δὴ 

γε ἀχάριστον, ἁψίκορον, ὧμόν, βάσκανον, ἀπαίδευτον, ὡς ἂν συνηρανισμένον ἐκ συγ 
ελύόξωνος ὄχλον καὶ βιαίων φλυόρων" ὁ ἐὶ τούτῳ προτεταιριζόμενος ἀθλιώτεβος 
»μαερῷ. Τὸ ὑών οἴνοιο οἵ υϑὐπι ̓ ν πνοσῖ αὐρὸ νο γοίοσγοὐ τνο μακραρυ οὐ ΡΊΩΥ, ἔπ νυ πϑοὰν 
υνο μέξξατο οἵ Ῥαστνααίων ἐκ πινοτιύοιοά (Πα. δας, αν. 10): "Δῆμον Αἰδσείσην 
“σαν μέσ τ ἀσετατνορῖο ἐπι ραείονο  νοδοῦοι πατῦσοο νασίασι, ἱσωσαυδοτο, ἰπ μίαν, 

Ἰωοοονίαηέστη ; σατμδστ μνσπογωλήλοτη, εἰ τεμτνίκπο, πὶ φασήσονευιι, σκεοίσαα, αἰ. 
δόνωπι, ἱνοττιίμσει, ἔστόσσε ὰ σιαμσσειχον σἱ στησίῳ μαγίκτ οκδοσδοτο." 
4" ἐλ νοῖ δσ ἀσείοεῖ σὐκε εὐνο σονοττινσοι οἵ δ᾽ εὐήοον γῶν, ἐν πδεν τυσροεῖν. 

ΓΠΙΡῈ ΟΡ ΒΟΘΒΑΤΕΒ. 411] 
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ΡΙΟΡΘΙΥ βρθακίησ, οὗ Αβραβία, ὑνηο Παᾷ, 1Ὁ 15 ὕππ|6, ἄοπΠ6 νΘΕΥῪ τησοῆ 

ἴο αἰδιιβθ ἃ ἰαβίθ [ῸΓ 1ῃ6 ἢπθ ατίβ, νθθ5 οἵ θυϑῦν ἀδβογίρίοη μδᾶ 

Βαϊποά [Π6 ἀβοθηάθπου. Τυσὶηρ {Π6 ῬΕΙΟρΡοππθβίαη ὑγαῦ, 1Πη6 πθρῖθοξ 

Οἵ 811 τηοτ] ἀπ το]ϊσίουβ οὐ] ναϊίοη Πα Καρί ρᾶθθ ὑἹἢ [η6 ἀΘΟΔΥ͂ 
Οὗ Θχίθυ δ] νγουβῃὶρ ; [Π6 Βρ τῖΐ οὗ [Π6 {ἰπη65 δᾶ ΤΚΘὴ ἃ βορῃϊβίοαι 

ΓΘ ΠάΘ ΠΟΥ, ἀπά 5ο] ἤβῆποϑβ Πα 50 δυϊάθηθν ὈΘοοιηΘ [Π6 τηοίγθ ἴο 

δοίίοη, {πΠαΐ θνθπ ΑἸΠΘπΐαπ ΘΒ ΟΥΒ ἘΠΠῸΪ ΒΕ ΠΟΥ ἀθο]ατθα ἴο 

[Π6 ϑρατγίδηβ πα Μο]δηβ {Παΐ 10 νγὰβ Ἰᾶυν [α] ἀπα τὶρηΐ ΓῸΥ {Π6 ὈΘΙΊΘΥ 

ἃη4 Βίγοη σου ἴο ΟΡΡΙΘ55 ΔΠηα ΤῸ]Θ ΟΥ̓ΘΥ [η8 ννϑαὰκ δηᾶ ἢ6]ρ1658, 8ἃ5- 

Βουίηρ [πα΄ Ποῦ ΟἿ]Υ 8}] {10 65 οἵ δηϊπη815, θα Ὁ ὑγΠῸ]6 οἰτἴ65 ἀπ πα 

τ1οη5, δοϊθα δοοοτγάϊηρσ ἴο {Π15 Ῥυϊποῖρ!6.} 1 ννὰβ ἃ ΥΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΤΊΟΠ 

ορίπίοη {παΐ αἴου ἀθαῖῃ 1Π6 500] σθαβθᾶ ἴο δχὶβῦ; 1η6 σϑ! !σῖοὰβ 

ῬΒδηΐοΙῚ5 οἵ ἃ Γαΐαγ6 βίαίθ νγ6 16 Ἰδυσηθα αἵ ὈΥῪ ἂῃ ἃσθ 80 {{|] οἵ σοῃ- 

οοἰζ, {παῇ ποίμίησ θα ἃ Θοηβοίθποθ ἀἰβίατθθα ἴῃ {Π6 Ἰαβὲ τπομπιθηΐβ 

οἵ 16 οου]Ἱα δχοῖΐθ ἃπ ΔρΡρυθ μθηβίοη ἰθϑὲ [056 τἱἀϊου θα Ρῃμαηΐοτη5 

τηϊρηῦ 5111 ποῖ θ6 ὑν ΒΟΥ βοίοι5.23 Βΐ 10 15 ΟὈν ΟῚ 5 μον ὍΟΤΩ- 

ΡΙΘίΟΙν ΘΥΘΙΥ 5664 οὗἉ νἱγία6 τησβύ πᾶν ὈΘΘη ΟΥὐπβηθα Ὀγ 1Π8 σογθγη- 

τηθηΐ οἵ 51 Οἢ σΟΥΤΕΡῚ ΙὩΘ ἢ 85 1Π6 {Πϊγν ὑυγδηΐβ.3 

[ὰγ ἴγουτα Ὀθπαῆοίαὶ το ἴπο Αἰμοπίαημθ ΕΗ νγὰβ δ δ) ἰ ουβ ταδη, ἀπ ὈΥ ἔεῖ5 αἶδ5- 

Ροβίοη Ἠ6 νγὰ8 μαγυϊοα ἰηΐο ΠΔΗΥ͂ δοίβ Ἰῃ Ταστ]οιβ ἴο εἶδ οουησγ. ὙΒΘ αἰμϊπαοι, 

οἵ ἴμ0 Ῥόνγοὺ οἵ [Π6 Αυθορδριβ, ἴο νυ ἢ ΞΟ]οη μα νυ βου ἀββιστιθα δὴ οχίθηβῖνα 

ΒΡΒΟσΟ οὗ δοίη, 185 ὙΥΒΟΙΥ ἸΠΡΑΓ ΟΠ]. ΟἹ [16 Οἴου μη, νῦ βῃουϊᾶ απαουθῦ- 

αν ῬῈ ροΐῃρ' ἴοο [Ὁ 1 νγο βΒῃσου]ᾶ οὐθαϊ 411 [Π6 Ἀββου 5 οἵ [16 σοτυηῖο Ροσίβ, 

ὙΠ ἢ ΔΥῸ ΡΑΤΕΥ τορθαϊοα Ὀγ ιοάοτιιβ ἀπα Ρ] ΓΑ ΟΉ, πα αεγϊθαῖθ τπ6 οαϊθτγϑαὶς 

οἵ ἴπο Ῥϑὶορομποβίδη νγαγ ἴο ἴΠ6 ᾿πέγιστιθβ ὈΥ τυ Βἰοἢ ῬΟΥΪΟ]65 οηἀθανογοα ἴο Θεοᾶρθ 

[Π6 πΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ ἀοοουπθην ΤῸΓ [Π6 ἔγθαβασ οἵ [16 81168, νυ Εἰσὶ μ6 δᾶ Ἰανιβιρα 

ΟἹ πηαρηϊδοοηῦ Ὀ]αηρθ. ΤῊ 8. ορϊπΐομ, Το σ}ι ΥΘΥΥ͂ ΞΟΠΟΓΑΝ Υ͂ τπαἰηξαϊποᾶ, αηᾶ 

ἘΒΈ ΠΥ αἀορίοα ἴῃ Ηἰβίου δ] πα π815, σα ποῖ θ6 βυρρογίοα ὈΥ͂ ΠΥ δαϊποπεο [68- 

τπαοην. Ποᾶογαβ (Σ]ϊ., Ρ. δ09-505) ἀπᾶ Ῥ]αΐατ ἢ (Γεγίοϊεβ, ἱ., Ὁ. 647, βεχῃ,) ταϊθὰξ 

Ὅ6 τπιθῃτοηθα ἃ8 Δα μου 68, Ὀὰῦ 1 15 ουἹάθηΐ Γπαΐ [ΠῸ ν αν ΟὨἿΥ σορὶθα ἴπ6 σομιῖο 

Ῥοοῖβ, νυϊποὰῦ θοΐηρσ τα σοῃοογ θα ἀθουῦ Ὠϊβίοσῖ αὶ στα. Βοβιθβ, ἔπ ὶγ δὰ- 

(ΠοΥΥ 18 Π11Π|6, σοταραγοᾶ νυ τπᾶῦ οὗ ΤΉΟΥ αἰᾶθ8, [86 ἱπ ραγτα] Δαν ουβασΎ οἵ Ῥὸτ- 

ἰςῖθβ, ὑνμο ἀθοίαγοβ ἴῃ 6 ἄἀθβῖγο ἴο οχίθπα [6 Ῥόντοσ οἵ Αἴ ηβ, απ ἴὸ μα] ἴπ6 

Ξρασίδῃβ, ἴο βαν θθοη ἴΠ6 ἵστιθ σαϊι568 οἵ [πὸ νγὰγ (Ι., 53, 94, δῦ, απα 88, ἀπὰ 1. 1. 

Οοτραγο ΝΥ ΘΠ ΟΝ Β σουϊον οἵ ἴΠ6 Πιεσξίοπεβ ἀπ αοοσίάεα οἵ Β᾽αῖξον ἴῃ {πὸ Βεὲδ1ὲ- 
οἱῆ, Οτὶι., νοὶ. Ἐϊ., Ῥ. 1}., Ῥ. 79). 1. Τυογᾶ, ἱ., 16 ; νὼ, 105: 

9, ῬΊαι., ΡῬλαὰ., νᾶ 1)ε Ἰερινὶ,, νὶ. ὙΤΠαῦ Το - ὨϊκΚίησ αἵ τὰς πο ΡΈΠΟΓΑΙΨ ᾿ΓῸ- 

ναἰ]οᾶ, 15 ονάθης ἔγοτα {π6 ὑθητη ῬΟΟΙ 7)ὲ Πιεσίραβ, 'ΤΏΘΒΟ Ῥυἠποῖρ]65 τνοσὸ σον 

ἈΠ ΘΑΘΟΥΙΥ αἀορίοα ὈΓ γουπρ ῬΘΟΡΙΘ, νμὸ τη θ᾽ βιιοἢ ἀἢ ἈΡΡ σπου οἵ [16 εβῖγο- 

ποιηΐοαὶ ὨνΡοΐμ6568 οἵ ἈΠΗΧΆΡΌΓΑΒ, ἴπαΐ [ΠΟΥ ποῖ ΟὨἷν ἀοηϊοα {μ6 αἰνίηΐεν οὗ τὴ 9 
βίασβ, θα, αὖ [ἢ 6. βασι τἶτηθ, μαζαγ δα Π|ὸ ἀββουθίοι Πὰν ἴ6 σοᾶβ, Ὀοϊπρ ομδηροᾶ 

ἰαἴο ἴπο ἄπδὺ οἵ ἴπὸ σασίῃ, ννοσὸ ἀποοησογηθοα ἀθουῦ σι δι ἈΠΉάΓΒ, 

3, [ὙποβῸ Ῥθύβομβ, ΠουνουοΥ, νμῸ τὸ αἰβροβοὰ το Ἰοὶπ ἐπ ἴπ6 σουλσαοι ἀθοϊαπηα- 
ἰοηβ ἀραΐηϑὲ ἔμο νἱσοβ οἵ ἴπὸ Αὐοπίδη ΟὐπβεΓα ποι, ννουἹᾶὰ ἂο νυν }} τὸ νγοῖρει ἔἶθ 
[οἸ]Ἱοννίηρ ἡπδὲ ἀπᾶ οἹοασαοηξ τοπλαντβ οἵ ΝΊΘΡ Νοίογο τον Ῥγοποῦποο δὴ ορίπίοπ, 

“ Ἐν} νυυτπουϊ πα σπᾶν Ὀ6 ρόκοη οἵ τπὸ Αἰποθίηη ΟὀΟππ ρθη, απαᾶ υνῖται ἵστη, 



᾿ς 3. ΤΊ δοουβαιίοη δπὰ {Ὑ|8] οὐ βοογαίεβ ννὰβ 150, ἴῃ ρᾶγί, οσσδβίοη- 

οὰ ὉΥ 16 μαῖσθὰ νυ ποῖ 186. ϑορ νδιβ θοτγο τονναγὰ πΐτη, δηὰ Ὀν τὸ 
{τϑοάοιῃ υνῖτὰ ν᾽ ΐον ἢ αἰννανβ Θχργοββοὰ [8 ορίηΐοηβ. Ηοῦν το: 

ὕυὲ (6 εστατηοῦ- μίδσο, εἴαϊο ἀδοϊασαπτίου οὗ [5 γευῆογβ νου 6 ἴῃ ἃ ρτδαξ τηοαϑ 

Ὧγὸ εἰἰεηςοά, { αὶ τῦδπὶ φυδηδοα ἴον [86 ἵπεκ ἐμου)γὰ ἀνα] Ὠἱπβο Γ οὔ ἴθ δἀναποοὰ 
πδῖαλϊο οἵ οὺγ ἰμσίροι ἰπΐο ἔνα οἰγουτηείδηοον οὗ Αἰρσηδ, τὸ δῦονν δονν ὄυοη ἴδστο ἤϊο 
υἱμαὶ μτίποίριο ἱπδτποινοιν ῥτοάυσοά ἕοττωθ ἀπὰ ἑωφταοῦθ ὈΥ νυν ΐομ, ποεννίκι. 
εἰαπϊην εὖνο οἰοτησαῖ οὗ ἀπαγοῦ  οοοίπίποὰ ἰπ ἴθ Οσοπδοταοιυ, 6 Οοιαου- 

ΘΔ τγοκεστοὰ απὰ χορσυϊειοὰ ἰτβοῖς Νὸ Ῥδορὶο ἰπ δἰδίογυ μα Ῥθθὰ δὸ τωδοῖ 

ταϊραηδοτειοοῦ απὰ κὸ αὐὐακτν οσοπθετηηοὰ δ ἴα ΑἸ οτΐατ : νυν ἢ ὙΟΥῪ ἔδυγ σχ- 

σορου, [6 οἰὰ ονασ ρον οἵ ἔκ ἀπ πιϑάοοὰβ ἀγὸ ΘΟ ΠΌΔΙΥ τορϑαϊρα, 1 ἐδουϊὰ 
δαγ, Οοὰ εἰ οϊά τα ἔγοτω αὶ οοπιδισατίου ἴκὸ (06 Αὐδστίΐπαο Ε νοσὸ ποῖ 186 ἀρὸ οἵ δυσὶ 
αἴαϊον ἱγτουοοδοὶν βόῦο ΡΣ, πο, σοαϑο υ ὩΌΥ, δ} ἔδασ οὔ ἐξ ἴω ΟἿΌΣ ονγὰ σαθ6. Α54 ἐξ 
ὑσπα, ἱξ ἐθονεν απ πποχασαρὶ σα ἄσρτοο οὗ ποδὶοσαϊποάποο ἰῃ ἴ80 ππου, ἴπαξ ἴο 

αϊοά ἔστροσ οἵ α δυεϊακίησ ρμορυΐϊαν ἀρβασηἾΥ, ἴ0 ΒΟΟΌΣΙΕΥ αὐογὰοα το ἱπαϊν ά- 
θῖν οἵ εἰνίης, α ὕπρο νοΐο υποῦδοσνοά, ὑγοάυσοὰ δβὸ ἔσυν σοργοδσμαίθιο ἀδοσοοδ, 

το νας, οὐ το οἴδιος μασι, το τοουκαη δ, ἀτοοτς νυ θότα ἴ6 σοτησηο ταδη δὰ 

ἴο Ὀρροσ βουνὰ, σστιο τὸ τοϑοϊα οι οὗ κῃ οἢ φο  δαογί δοίης τηαρτικοί πη ν ἀρὰ μότο- 
ἱστα ὧν ἔδσυν τσ ἀγὸ σαραθῖο οὗ σχοορὶ ἴῃ πος τηοδὲ σχαϊοὰ τηοοᾶ, ονθα τυμο 
νου μανὸ ἴ6 Βοποῦ οἵ γοπουντιοᾶ αποσβίογα ἴο τηδίηϊαῖα ἂν ὙΚΟῚ α8 1μοἷγ ονντι. 

“1 νὴ} ποῖ σδαγρο ὕϊοδο ννβο ἀδοϊαίτν ἀρουξ ἔπο. Αἰμουίπην δ δὴ ἐπΟΌΓΑΡΙΥ γοοκ- 
Ἰοϑα ροορίο, τανὰ υἱοῖς τορι ὧν Βοροϊοφαὶν Ἰοσέ, ἐπὶ Ὦνο το οἵ ΡΊαἴο, υυΐτῖν νυί μα) 
ἰαϊακςο, ἴον ον Κοονν ποῖ νυυβοὶ ὕογ ἀο. Βαὶ ἐδΐν ἰδ α εἰὐἰκίησ ἱπείαπιοο μουν 
ἱπυροτίοσς Κυνονν οῦρο Ἰοδάν ἰὸ ἰοὐυσόσο ωνὰ σαϊαπιηίον ; αὐὰ ὙΥΩῪ ἀοθα ποῖ ΘΥΟΤΥ 
ὁδο δαὶς εν οοσιβοίσιοο νυ μοΐσον δὸ ἐφ οἰσηοΓ σαραλῖο οἵ ζοσταίης ἃ κοῦοσ ἡαάρτηεις 

ΟὟ ΘΥΟΙῪ ἐμ ἴδηι ἴοα Βοΐοτο εἴτα ΤΑ στηδὴ οἵ σαρμδον νεῖ] βεασ ἴὅνο ποσνγοτ, ἰω ἃ 
γοίοο Νκὸ ὕες οἵ 1. ρεοίαν οἵ Βοσγαῖοα, [,οἱ νυῖμο ὙὙ 1] οἴαπηοῦ απὰ ἐοο᾽; ἕοτ τὴν. 

μοὶζ εἰνου!ὰ ευὐἱαῖν ΒΟ γοδασυοὰ ἴογ τοῦ οἱ ἀρο, αὐνὰ ΤῸΓ τὴν οὐ άγση, νεο νεῖ]! δοτ. 
ταίοϊν βανὸ ον! ἀαγε ἴο μϑδν Οιγοῦρῃ, ΡΓΑΥ͂ ΟἿ ἴοτ δα σης βοὶ Γσουίσοῖ, δ τυ σὰ 

Ν ἐκεαρόγαωσο ἴω ὕνο ταϊάκι οἵὐἩ ὠτορίοὔοι, δα τωσο οοῦγαρο ἴῃ ἴπο Βοὺς οἵ ἀπηροτ, μα 
ποθεῖ καΐπ ρεγεσνόσζαωοο ἰὼ ἴ00 οοῃδοίουκηφον οὗ α οἰοτίουν τοβοϊαου, νυ μον νὼ 
τυρΐοτταπαῖο ἔῃ ἐδ ἔσσθο, οα σαν ἐθόονγι ὮΥ ἴ.9 Αἰμσπίαη μοορῖο, οουδίάστοά ὧν οὐὸ 
ἴῆδο: γγχὸ δᾶνο πούιΐης ἴο ἀο βότο υυῖῖ [5.6 τιοτοῦν οὔ δ᾽ ἐπα! νίδυδ!ο; δὺϊ Βὸ νγδὸ 
ἂν αἢ ἱνἀ!νὐάυαὶ! μορβούνον σοὶ νυἱσοον, αὐνὰ, υεΐεδαὶ, ἐν κυΠεν οὐἩ Ὡὸ νγόγρο αἰτιν ἴω 

ΝΞ το Α πανιὰ μὲ γα ΝΕ ΥΜΝΔΉΨΗΝ 

ΙΡῈ ΟΡ ΒΟΟΒΑΤΕΒ. 418 

ςὉ Ὁ  ὙΎΡΡΎΑΡΟΝ ΤΥΕΝ 5 φοῦοο ἴον ἰἰδυ αἰνὰ φεαῖ.- 
ἀμ: ὅσου ἑμεϊειοῦ πῦον ααροτείουν οὐ ποιύοτν αὐνὰ ἐάν δυδῖν, Βὸ νεὸ δοὰγ ἣ 
οεϊνοοῦ ἔγοει οο ἀοςἰασηδέοο ἴὸ ὠνοίθστ, ἀπρορς το ἀχασορίον οἱ Αἰσαίκη ἑηρναῖ,. 
μιαράς, τως Ραεῖνον νεῶν ἀσίνο ἴο κανὸ δίσεφοι Γ Ὀ. δίῳ ον ἄδσονν ἔγοσω ἴο σοιΐσενοῦ 
οἵ ὑνο ρορυῖας αὐνοοα. Ηονν ἀοϊομίοά νεῶν 1 ἰασί γοαγ ἴο δά, ἐπὶ ἃ μίδοο νγβογο 
ϑὸ σῦν Ὑ. 1} Ἰοοὶ ον συ ἃ ἀϊφεονογγ, δὲ ̓ νο νγὰν σουδοτπηρά ἴον μανίος νἱοϊαροὰ 
ὅνο νοσνοι ἰπ Μγεθβοῖο δὲ ἰὸν εαρίαγο, ΤΡο Αἰνείαο. ἀϊ ποῖ σαδὸν μιν φοαγυίουν 
"π᾿ θμ. σπροάιίου, οἵ δίο πιροτίς ἴω ἀν οτεθενς αο αἰαστηίος ἀδορον ἔγοτο ἔϑστη, ἴὸ φογοσο 

Βὲπε ἔγοση ὑκεταλι νει. 
ὙΤΡο ἔμεδνοτα ἀνὰ ὑγοίδνστα νερο, ἰὼ νο σρίσταρ οἵ ὕνο ινουμκρά εἰδξσον ῃνιδο 

[οῖ ων ἔγοσεωσ δὲ Οδισσοῦσα, αἰξονι ννῖι} μὺγ τοι οὐνσν ἀπ 4 οοὲ τορσοῖ οἵ υὑὑμεὶν ἄκ. 
«στο οοθου, ἴον νο ρσῶο γῶν ἰῃ τνο διατὶ», οἱ 15». ρούε, ινο γτεφολυου, ενο ἴον 
οἵ τοῦαιν-ὐθὸ σσοξεττοι α ἐσοση οἵ ρομὶ οὐ ὕνο ὁγυῖον Ὁ. 'θονο δ νίοο ἴνο αίοε. 
μεροΐο αἰδοιηρέ δὰ ὕσσο τοσάσ υεξύο οονὶ νεῖ εν ἵνον οἵ ὕὑναὶν κέματησα, τ 
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γοτρ τηυϑύ Ὁ πᾶν ὈΘΘη ἴο ἃ τηδη οὗ οογγϑοΐ δ ϊ5 οὐἁ {πῃ πκίηρ, 

{Πᾶξ ῬΘΥΞΟΠ5 ΔΒΒΌΠΊΪΠ σ᾽ [Π6 ὙΘΠΘΙΔΌΪΘ Δρρο]]αϊίοη οὗ [ῃ6 νγῖὶβθ Βῃουϊᾶ 

Ὧδ 76. αἰπηθα αἱ δοηίουπαϊηρ 1ῃ6. Γιηἀατηθηΐαὶ 4685 οὗ υἱσῃΐ ἀπά 
νΎΟΠΡ, οἵ νἱγίιθ δπά νἱοθ! Τὴ ϑορῃϊδβίβ ὑγουθ τηοβὲ ἀδηροΥοῦ5 

ΓΏΘη, ποΐ ΟἾΪΥ οἡ δοοουηΐ οὗ {Π6Ὶ]Γ {ΠπΘογθίϊοαὶ ἘΠὈΘ] οὕ, τυ μίοἢ {Π6 Ὺ 

ΤΠ ΙἸΒΟΥΘΘΕΎ ρΥθδομοα, θαΐ 4150 οἡ δοοοιυηΐ οὗ {ΠΟΘ ΙΓ ΤηοΤᾺ] ἀοοίγ 685, 

ΔΈΟΝ 616 ΙΟυπη θα οἢ Θροίϊβιη πα 56] ἤβῃπθββ. δἰ πίθσοβίθα 

γἰΓΠ16, {ΠΟΥ ἀΘο]ατ α, νγὰ5 1011, ἀπ (Π6 οἶγν!] Ιανῦβ ὑΘΥῸ αὖ νδυίαποθ 

Ίἢ {Π6 Ἰᾶνν5. οὗ Παίηγθ ; τηοἀθσαίίοη Πα [θη ρου Π06 ὙΥΘΥΘ ΘΠΘΠΉΪΘ5 

ἴ0 ΡΙΘαΒΌΓΘ, Πα ΘΟΠΊΤΑΤΥ͂ ἴ0 {Π6 ργθοθρίβ οἵ σοοᾶ 56η886.: ϑ'οογαΐθβ 

ἴοο ἀΕΘΡΙΥ [ΓΟ] [Ππ6 σοτταρίίοη οὗὨ ΠΪ5 ἃσ6 ποῦ ἴο Ορροββ 15 δα ΠΟΥΒ ἴῃ 

ΘΥΘΥΥ͂ ὙΆΥ, ΔΠηα ἴο0 ΘΧΡΙΘΒ5 Πῖ5 ᾿ηαϊσπαίίοη ἃ5 ἸΟυΙΥ͂ ἃ5 ῬΟββίθ!θ 

ΤΠΘΙΓ ἀα 22) Πρ ΟΡ ἰβίσθβ μἢ6 ορροβϑᾶ νυνὶ ὑγθάροηβ, νυν] οἢ τησβὲ 

μαᾶνθ 66 ΨΘΙΥ͂ ρα ΠΠ] ἰο σοποοίίθα ρθορὶθ, γῆ Ἰογθᾶ 8ΔηΥ ἰμίησ 

ὈΘίΟΥ {Ππᾶπ {πΠ6 τα. Ῥχείθπάϊησ ἰο 6 ἃ ἀϊβοῖρθ, δηχίουβ ἴὸ 
᾿ΘΆΥΠ Βοιηθίμίηρσ, μ6 αἰζοηςίνοὶν ᾿ἰβίθπρα ἰο {Π6 υυϊβάοπι υυμῖοἢ ἤονν- 

δα ΠτΟΤὰ 1Π6 11ρ5 οὗ [Π6 Βορῃϊβί5 ; δηα ρϑυῃαρβ ργαϊβϑᾶ 1 βχοθϑᾶϊηρ- 

Ἰγ, ὑνὮ116 μ6 Ἰατηθηΐθα ἢμἷβ οὐνῃ ἀ0]1η655, δηᾶ, αὖ {Π6 βᾶτηθ {ἰπη6, ν}1}] 

Ουΐ ἀβείηρ νυ ΠΕ  ΤΠΘΥ σγοσα Ῥγουοκῖπσ [π6 τϑβεοηίτηθηΐ οὗ ἴῃ 6 σοῃαθοτοτ---ῃ 

ῬΘΟΡΙΘ ὑγῆο, τυ πη ΑἸΘΧΑΠ ΟΊ, ἔΓΘΒῊ ἔγοτα ἴΠ6 85}|65 οὗ ΤΠΕΡΕΒ, ἀοτηαπᾶρᾶ ἔπ Ρᾶ- 
(τἱοΐβ, τοαβοα ἴο ρῖνβ ἔπ 6 πὶ ἪΡ, ἈΠ ΘἤοΞ6 ΤϑΙΠΘΥ ἴο νγαῖϊδ 8 ἈΡρδάγαποθ ὈΘοσΘ 

ἘΏΘΙΓ νν8118-τοῦνῆο, νυ 16 811 το δαί[οτοᾶ οὐ Τραγοᾶ ῬὮΪΠΡ νγαστιθᾶ ἔποσα ποῦ ἴο ἰγ- 

τὶ ταΐο Ηΐτα, σοπἀδπηηοα οἰ ΖΘ η5 ἴο ἀθαίῃ ἴῸΓ θυγίηρ βἴανοβ ἴΠαὐ μα ΓᾺ]16ὴ ἱπίο 1π6 

Βαηᾷβ οἵ ἴπ6 Μαοθάοπίδῃηβ ὈΥ͂ [η6 σαρΐατα οὗ ἀστοὶ οἰοβ υυβίοῃ μδα θθοη μοβεῖο 

ἴο ΛΙΠ6π8---ἴμθ ῬΡΘΟΡ]Θ ὑυποξα ποοαγῦ οἰ Ζοπ8, [ΠΟ Ρἢ Ῥτοαογαϊπατῦ ἴῃ [Π|6 ἈΒΒΟΥΠΌΙΥ, 

ΓΕποιπορᾶ [6 ἸΑΥΡΘΒ8 τυ Ι ΟἪ ἃΙοπο αθοτγαρα ἴΠθχὰ [Π6 Ἰαχατυ οἵ ΠΟΒ ΟΝ ἃ ἴον [65 

Ἐν 815, [που ρἢ ΟἹ 811 οΟἴΠΟΥ ἄδγβ {πγουρηῃ οι [Π6 ὙΘΌΓ [ΠΥ αἴθ ποξηϊησ θὰξ ΟἸἶν 68, 

ΒΟΙΌΒ, αηα ομΐοηΒ, ἢ ατγν Ὀτοδᾶ δηᾶ βαὶῦ ἤβῊ --τῦνο τηδᾶθ {118 βδοσίῆσο ἕο σαῖβο 

ἴη6 τηθδηβ οἵ δστηΐηρ ἴῸΓ ἴΠ6 ΠΔΌΟΠΑΙ ΠΟΤΟΤΥ --- 8. ῬΘΟΡῚΘ σου ΠΣ 5 ΤΗΥ͂ ὙΥΠΟΪΘ 

Βοασξ δ η ταῦ ἄθοροϑῦ σοσθσοπσθ Δπᾶ τγπϑῖ ἃ στοαῦ τα ΐ ζαττ θα ἀνγαν ἤγομι {118 

ΠΟΌΪΘ δηᾶ Ρ] 8016 βϑορῖὶθ, που ρ σογίαι ]Υ ἴδ αἰ ποῦ ΔΡΡΘΔΙ ΟΥ̓ΘΤῪ δΥ ἴῃ 1[8 ΠΟΙ᾿- 

ΑΥ̓͂ ΟἹοΐμ68, αῃμᾶ νγὰβ ποῖ ἴγθο ἔγουη β'η5 δη4 ἔγα! 65, μ6 ἱπουσγθαᾶ ἃ ᾿πδὲ αἰ βῃ- 

ταθηῦ ἴῃ [1 6 ἀο] αβίοη νυ ἢ 1οἃ Ὠΐπὰ ἴο αὐτοσηρῦ ἴο ὑγαβἢ ἃ ὈΙΒΟ τ ΟΟΥ νυ αἰῖθ ; το 

σοηνοσῇ δἢ ᾿ποουτ]ρῖθ]6 θα βυθοῦ 16 ΘΙ  βῖπβ, απ [Ὠσουιρἢ ἩΐΒ ΣΤ ΔΒ ἴο ΡΪδοθ 
ῬΒΠΟΒΟΡΒΥ οπ ἔπ [ΏΤΟΠΘ ἴῃ {Π6 βἰηὶς οὗ Ξυσδουβδὴ ἸΌΧΌΓΣΥ δηα ᾿ΙσΘὨ ΠΟΌΕΠΟΒΒ; πᾶ 
ἴῃ θ᾽ ΒΟΔΥΟΟΙ͂Υ 1688 δαρτδηῦ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΣαΚἰ Πρ ἂπ Δα ΘΏ ΟΤΟΥ 50. ΔΘΘΡΙΥ ἑαλιξοᾶ τυ 
ἘΣΥΆΠΩΥ 88 Ὁίοη, ἴῸΓ ἃ ΠΟΤῸ πᾶ δὰ ἰᾶθα]. Α πᾶ τνμο σου]ᾶ ΠΟΡΘ ἴῸΣ ει σοδδδ ἵπὶ 

Εῖ8 απδογίακίησ, απ ἀδβραεϊγοᾶ οἵ ἃ Ῥοορῖο {κὸ 16 Αἰμοηΐδαβ, μα σουξαϊην σΌπΟ 

δτοιῦῖ Ἰοηρίῃ8 ἴῃ βίγαϊηἰπρ αἴ βυαΐβ ἀπ βυν ον 5 ΘΆΣΩ618.""-- ὙΠ Β]αΐοα Ὁ. ΜΥ, 

ΤῊ συγ 811 ἴῃ ἴμ6 Ῥλίϊοϊοίοαὶ Μηβεῖα, ΝΟ. 11ϊ., ν. 494.-00.---ΤᾺ.] 

1. σοσαραγο Ρ]αΐο ἴῃ ἴπ Οογίαβ μα 1)ὴὲ Περμδὶ,, ᾿. ΤῊΘ ῬΘδΌ ΠΩ ὩΠΘΡΌΓΥ οὗἁ 

Ῥσγοάϊοιβ, “ ἩθγουΪ68 αὖ [Π6 ΟΥ̓ΟΒΒ- ΤΥ," Ὑν ΒΙοἢ. Ἠπ8. δοσυϊγοᾶ βοὴ οΘΙ τ ἐν, ἀπ 

ῬΘΥΒΔΡΒ οὐοβ 18 ροσίδοοη ἴο ΧΘπΟΡΟΙ, αὐ Ἰδηβὲ 80 ΤᾺΣ ἃ8 118 ΤΌΣΩ 8 σοποογηο, 

νγὰ8 ΟἿΪΥ͂ ἃ ἀοοϊατηδίίοι, πη ἃ ΡῬΓΟΡΔΌΪ Ῥο]οη σοα τὸ ἴπο50 Βμ ον ΒΡΟΘΟΠ6Β ννμΐοῖ (ῖ8 

Βορμῖβε ἀθνογοᾶ ἱπ πὸ οἰοβ οἵ Οσοθ66.---ΟὨ]οείτ,, 1)ὲ Τῆϊ. ϑορλῖδε,, Ῥ. 485, δεφρ. 

φεῖς ἀφ θβλρθο, 
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ΠιρῚῪ δαἀγηίἰοὰ {Π|6 ἐγαῖὴ οὗ (Π6 συεδίευ ρατὶ οὔ {Ππ6ῚΓ ἀοοίτῖποβ, δηὰ 

ΠΥ ποῦν ἀπὰ ἴπδη ἱπάυϊσοὰ ἴῃ ἃ 1{{π|ῚῸ τηοάθβὲ φαθϑιίίοη, τυ ῖοῖ {ΠΟΥ͂ 

οου]ὰ ποῖ τοίυβο ἴὸ ΔΠΒΎΘΥ ἴο 8ῃ ἱπα ιξίγίουΒ ἀϊβοῖρ!θ, δη ἃ υν Ὡ] ἢ ἃρ- 
ροαγοὰ τὸ ἴμθτη 50 ἰηβίσπίποδηΐ, ὑπαὶ ἴξ σου!ὰ ποὲ σοηίτί δυο ἴῃ τη 

(θα5ὲ τὸ τοῦθ {πο ὶγ αββοστίοπβ. Βυΐ ἢ6 ὑγοπὲ στα δ!ν Τατίου, πὰ 

ἐγασοὰ {πΐπρβ τὸ {πο ῖγ Οἱ πηαΐθ σαυβ6β, ἀπά (π5 οχίοτγιθα ἤγτοτη ἔμ 6 πὴ 

το σοηΐοββίοῃ οἵ (ποῖγ ἱσπόταηπσο. Ηθ ροτῖαρβ ούθὴ Το] ονγοὰ ἔπ πὶ 
55 δ ἀἰὰ Ἐπιπν ἀστηυβ, ἀπ|}} 6 σουὰ δησᾶρσο ποτ, Ὑν ἢ ρτορυ Εν, 

τῇ ἃ σοηγνογβδίίοι ὑπ ἢ ὑνουὰ πυτηῦ]6 {πϑὶγ ὑτάθ. 'ΤῊΘ τοι μοὰ 

οἵ ὀχαιηίπίηρ ἀπά τοί πη (ἐξετάζειν ἀπὰ ἐλέγχειν, δοσοτάϊησ ἴο [6 

ὀχργοββίου οἵ ἰπ6 ϑοογαῖίο ΡὮὩΠΟΒΟΡὮΘΥ5), νι ὙΠ] ἢ 8. ἀἰβοῖρ!68, 

αοϊταιίπρ {πεῖ τΟΔσΠΘΥ, {το ΘΥ̓ΘΎΥ ὁὴ6 ψνιο οοτίοα ἰη Πἰ5 υυϊβάοι, 

λ. Ψψδὸ δ) πιοῖο ἀϊδβαστεθαῦὶθ ἰο {μ6 βορἠβίβ. Βαξ (26 ἱπάϊφπδιίοη 
Γτπο56 τὸ δὰ θδοπ ἰοβιοα ἰπ {}18 τηδπηοτ ἀϊὰ ποῖ {4]}} οἡ [6 ἀΪ5- 

“ἰρῖοβ, θὰϊ οὐ ϑοσγαίεβ Ηἰτηβοὶ, 88. ἢ 6 αββουίβ ἰπ 1ὴη6 Αροϊοσυ. ἵὲ 

“ἢ ποῖ Ὀ6 ἀδσηίοα {πὲ (6 Θορ  δίβ, τνῆο θοίοτο δη]ογϑά ἃ πρὶ ἀ6- 

ἄτοϑ οἵ δβεϊπιδιίοη, νοῦ ἀδργίνθὰ Ὁν ϑοσγαίεβ οἵ ἃ σοηβίθυδῦ]6 

γοτιίου οὔ {πεῖν ἱππυθησο ἴῃ ατοθοθ, ἀπὰ Θβρθο Εν δὲ ΑἸ ΘΒ ; ἀπά, 

πὶ τούδηρο, {ΠΟῪ ἀΐά ΘνοσΥ {πηρ ἴὸ ἀσρτδᾶθ πἷπὶ ἰπ [η6 ΟΥ̓65 οὐ "ἷ8 

ἡ Πονν-εἰεξίζοηβ, πὰ ἴὸ ργονο ἐπα 16 ΤΘΔ] τποίνοβ. οὗ ἷ5 δοιίουβ 

ἴνόσο ὑπ, “ἨΗ6Ὸ βοάυσοβ {6 γουηρ, πὰ ἱπίγοάυσοθ πδὺν σοὶ: 

ἴδ ὑγότο {6 ὨδίοίαΙ σδ᾽ υπιπίοβ ὈῪ ἡ πσἢ (ΠΟῪ αἰτοιηρίοα ἴο ἰη- 

γατο Ηἰβ ταρυϊαείοη υν ἢ 16 ῬοορΙο, πὰ υν πίονι ννότο ΓΤ Υ τὸ- 

ῥοδιοά ὈγΥ Μεϊείυβ ἐπ Ηἰβ δοσυβαιίοῃ.--- Δ] πη πο. ὑν ἢ οἷν τπυβὲ παν 
τορτοβοπίοά βοσγαίοβ ἴ0 {Π6 ρΘΟρΙΟ ἴῃ 8 τπότο οὐΐουβ ᾿ἰριΐ, ἃ5 ἴπ 0 

Οοππείτυιίοη ΟΥ̓ ΑΙΠΘῚΒ γᾶ ἐπι πιδίο!ν σοπησοίοα νυ} [18 τοὶ ρίοη, 
αὐτὰ {πῸ ἰηίοτοδί οὐ τη 6 ὁη 6 νν88 ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ ἱηνοϊνοά ἰπ τπδὲ οὔ {πῸ 
οἵμοσ. 

Βυι, ἰπ βόπογαὶ, [ξ Ὑγᾶβ ὈΥ ἴ00 ΤΓΘΟΙΥ͂ Οχργοββίηρ ψ αὶ π6 (μουρὶξ 
(δὲ βοογαίοθ τηλάο δπογηΐοβ ἀπὰ ὑὈτγουρὶν ὁπ ν 8. δοουβαίίοη, Ηδ 
ποῖ Ων οοπιδαῖοά {πὸ Γα]δοίο5. δηὰ (06 ρογνθγβίν οὐ {πὸ Βορ δία, 
δυΐ στον Κκίπά οἵ νίοο ἀπά (ΟἹ ν, ἀπὰ σα! θά ἀσπὶ Ὁν τποὶγ ὑτὰ8 

πάπποι; δι οαἰἰδοκοά ΘΥΟΤΥ ΘΥΓΟΓ, δηὰ {παι {Ππ|Ὸ πιοτὸ ΣΟΙ ΟΌΒΙΥ {10 
οἷομοῦ ὁ τᾶν σοπποοίοά υν ἢ τπόογα!νγ, ΤΏΩδ. ποῖ ΟὨΪΥ 5ορμίδία, 
δπὲ ροοσίδ, ογδίογβ, δηἀ ἀστηδρορυοδι, βοοι πβάγογα ἃπὰ ργοδί8, Ὀθοᾶτηο 

μὲν σποιηίον, Ηδ ἀοπρίδο {π6 σοιηίο ροσίβ, υυμὸ ἀο!συιοά {6 πὰ]- 

1, Ὁ. χ. 

3. Χουορᾶ, Ἀέεα, τς 3, ὁ 49: Σωκράτης τοὺς πατέρας προτηλακίζαν ἐδίδασκε: ἃ 
οδασρο Ὑγμίον μο Ῥοοῦ Ὀγοῦρθι ἀροίηνι ποσγοῖκ Ὁ Αὐμίορθαιοα. Ἐκοοῦσοϊ τῷ. 
πρατῖκν οὐ ἴο ἰγοηίοα! τάττον ἕω Ὑνἐϑς ἢ" Βοσγαίοα τγοαυνά ὕνο βορδίμία, ἀτὸ ἑσυπά ἴῃ 
οίηϊναγά᾽» ὀύκαγ͵ ᾿ς λίδοάο βοοναιίεα, ἰὼ ἄνο ἥτεϊ νοὶ, οἵ δὼ; ρων Λονάσα,, 
φάνού ὕὑγ ΡῬόϊεχ. 1 ἐρείαι͵ ἸρῊΒ, 



Α1Ι6 1ΠἘἙῈ ΟΥ ΒΟΟΒΑΤΈΒ. 

ἰδ δ ἐῃ6 δβχρϑῆβα οἵ τηοσϑ]ν ; ἀπα Ὀδα ροϑίβ διὰ βοριιἰβεῖοαϊ 
ΟΥΑΐΟΥΙΒ [6]Ὁ {η6 5ιϊηρ οἵ 5 ἰσοηγ. 6 ἀδθιημασορσιθ8 Παϊθᾷ μΐτ θ6- 

δσᾶυ56 Π6 νγὰβ 1Π6 Ορροπϑηΐ οἵ {π6 Ὶ. ἰθδοθθυβ, [η6 ΟΡ ἰβίβ, ἔτοτᾶ 

ΠΟΙ ΤΠΔΗΥ͂ Δποηρ ἰπθῖὴ μα ᾿θαγπηθα 1ῃη6 τί οἵ ἀδορθίνίησ {Π6 Ρ6ο- 

ΡΙΪ6. ὙΥμαΐ οου]ά, ἰπάθϑ, Ὀ6. τῆοσθ δὐβυσγα ἴῃ 1ῃ6 Θυ65 οἵ γθᾶβοῃ, 

1πᾶη {πα ῬΘΥΒΟΠ5. οί} Ὁ Ἰσπογδηΐ οἵ {πΠ6 Οοπδεϊϊξαϊίοη ἀπα ρα ας 

ὈΌΒΙΠ655, ΒΌΘΙ ἃ5. Δ. Βα η5, [ἈΠΠΘΥΒ, ΒΠΟΘΙΠΆΚΟΙΒ, ὅτο., ΒΟ μαγΘ 

δὴ ἰῃἤμπθποθ οα 1η6 οοπάποί οὗ ΡΌΡ]ο αῇαϊγβ Ὁ ΤΏΘΒΘ 6 τηδᾶθ 1Π8 

ΟὈ͵Θοῖβ οὗ ἢἷβ βαΐσγθ, ἀπα δβχροβϑᾶ [Π6 δβυσαϊν οὔ ἐμοῖσ ργθίθβΙ 0 η8. 

Θοογαΐθβ μά, Ὀθβϑί 465, ἃ Ῥγθ) αϊοθ ἀσαϊηβῦ τη η 108] ἀγίβ, Ὑγ ΒΟ ἢ 

6 βοῃπηθίϊμηθ5 ΘΧρυ ββοά ἴοο 1πα ἰΒουθθῖν ἂπᾶ οἴδβηβίνεινυ. ΤΠὰΒ μ6 

5ΒΑΥ5 ἴο0 ΟΥΟΡαΪ 5 : “« ΜΘΟΒδΠΙοαΙ ἃτίβ ἀγο ἀθβρὶββᾷ, δηᾷ, ἱπἀθθᾶ, ἱἰ 

15. ποῦ νυ τ ἢ 1π]ϑύϊοθ {πᾶΐ {ΠΟῪ ἀτὸ ΠΠ{{16Ὸ ναϊαοα ὈΥ͂ βίαϊθβ ; [ῸΓ {Π6 0 

ΔΥΘ Π] ΤΙΟῚ5. ἴοὸ {Π6 ὈΟάΙ65 οὗ {Π6 ὑνουκιηθη ἃ5 ὙὙ6}} ἃ5 ἴο ἴΠ6 ΒΌΡΟΥΙ- 

ἰηϊοπαθηΐβ, βίη 6 ΠΟῪ ΥΘΠΩΘΥΙ Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΤῸΥ Π6ῃὴ ἴο 5ἰζ, ἂηᾶ ἴο Τ6- 

ἸηΔ πη ΘΟΠΒΙΔΠΠΥ ἰῃ-ἀΟΟΥΒ ; Δα ΤὩΔΗΥ͂ ΟὗὨ {Π6 πὶ Ρᾷ55 8ἃ}} [Π6 δΥ ΠΘΔΓ 

{16 ἢγθ. Δπὰ ΠΘΏΘΥΟΥ [Π6 ὈΟΔῪ ἰ5 απ ρσαϊά, [Πη6 τϊπα 0565 115 6ῃ- 

ΕΙΡΥ. Βοβίάθβ, {056 ὺΐβ ΠΟΥ τι5 ΠῸ {πὴ6 ἴο ἀδνοίθ ἴο οὐγ [ἸΘμ 5 

Δ ἴο {Π6 5᾽αϊθ, 50 {μαΐ ΒΟ ΡΘΟΡ]Θ ἃ16 {{{{16 βία ἰο {πο ὶν {τ πα 5, 

ἃπα θαα ῥχοϊθοίουβ οἵ {ποῦ οοὰπηΐγυ. ΝΥ, ἴῃ ΒΟΙΏΘ, ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΠΥ ἴῃ 

γΡΆ ΚΘ βίαΐθβ, π0 οἰτἰζθη 15. Ποννθα ἰο ῬαΥΒΒ τηθοπαπίοαὶ ἃτίβ.᾽ 

Ἐν θη {Π6 ἰγτάπην οἵ [η6 ΤῊΪγγ, ἃ5 νγ6 Πᾶν 566ῃ, ἀἰά ποῖ ββοθᾶρθ 

1Π6 βαΐϊϊσβ οἵ βοοαίθβ. Τὴ6 ρυὶθϑίβ ἴοο, ἃ5 να Κποὺν ΠΟ 1Π6 Ἐπ- 

{ὨΥΡΏτοη οἵ Ρ]αΐο, υγουθ οὈ] σα ἴο ἩΘαΥ ἔτΌπὰ ΠΪβ 1ρ5 πὸ ἐγατῃ ἐπαὶ 

{Π6ὶγ 1Ι4Θα5 οἵ ἀϊν!πθ ΟΥΒΪΡ ΤΟ ΥΘ ΤΟύΆΠΥ ΘΥΤΟΠΘΟΙ5.3 [Ὁ 15 παίαγαὶ 

ΘΠΟῸΡῚ ἰμαΐ Βοογαίοβ ΒΠΟῸ]ἃ Πᾶν Θ πιδᾶθ ἃ ΠΌΙΏΡΟΥ οὗ ἱπαϊν] 8 }5 

1. ΧοσόρΒου, (Ξεοποπι., ἵν., 3. 

Ὡ. Τμαῦ ροοθῖβ ὑγσοσθ δ] ονγοα ἴο ΟΧΡΥΘ5Β {ΠΟΠΞΟΙΥ 65 ΤγΘΟΙΥ οἷ ΓΕ] σ᾽ οὰΒ δα ̓θοΐβ, 

δηα {παῦ ΡὨΠΟΒΟΡΉΘΓΒ τῦοσο ἀορυϊνοαᾶ οἵ [18 συν Πθ σο, τη  Ὀ6 δοσοπηξοᾶ ἴῸΓ ἰπ ἴῃ 6 

ΤΟ] ουνησ νγαγ. Ῥοοίβ τυσοῖο [ῸΣ ἴΠπ6 βαῖκθ οὗ διχιβοιηθηῦ; ἃ 1116 Τγθθᾶοσα νγδϑ 
ΘΆΒΠΥ σταητοα ἴο ἵποπι, ργουϊ θα ΠΟΥ͂ τλαθ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ Ἰδαρ ; θὰ [6 τνογᾶβ οὗ ἃ 

ῬὨΠΟΒΟΡΠΟΥ πᾶ ἃ σοτθ βουϊοιβ ἱοπάοπον, Βοβιοβ, νγ8 ΚΠΟῪ ἔπαῦ ἀγατη τσ ΓΘ Ρ’ 

τοβοη δ 0.8 οΥἱ αὶ παῦοαᾶ ἴῃ {Π6 Το βεῖν αἱ οἵ ΤΟ 518, νυ ΠΟ νγἃ8 Βο]ουηηϊζοα 88 Ἰἰσ6- 

ΤΟ ΒΙΥ ἃ5 16 Βαοομδ δ] οὗ [6 οσπαπβ. Οἱ [πὸ οἴμοσ Βαηᾶ, ἃ αἰβποῦοι ἡναβὲ 

6 ἄγανγηι Ὀοΐννθθη ΡΟ] οα] σοὶ σίοπ, . 6., {μαῦ νυ μῖ οι, Ὀοὶηρ ᾿παπηδίοΙΥ σοηποοίοα 

ψἢ ἴθ Οοπβαμαοι, ννα8 οὈβοσνθᾶ ἴῃ ῬὈ]ο Γοβεν 18 δηα σοσθιποηΐθβ, απᾶ τη 6 

ΣΩΟΠΒΙΓΟΙΒ Τηδ88 ΟΥ̓ ΤᾺ 168 σοποοχγηΐηρ [Π6 οΥἱρῖα ἀπ ΠΟΥ οὗ ἴμ0 σοᾶβ; ΤΌΓΣ δὲ 

Αἴδουβ τοϊϊρὶοιβ ὈοΙἰο τ νγὰβ ἀποοπηθοῖθα υυῖτ ῬΌΘΙΪς ὑγοσβεῖρ. ὙΥΕΙ τοραγὰ ἴὸ 
του μοϊοσίοαὶ βίοτίοβ, [6 ΟΘΘ ΚΒ ὑγΟΤῸ ΔΙ] ονγ θᾶ ἴο ΘΧΡΥΓΘ58 ἘΠ ΘΠΠΙΒΟΙ͂ΨΘΒ 88 ἔγΟΟΙΥ δα 

ἔλον Ἰκοᾶ, ργονϊ ἀοὰ ἴμὸν αἰὰ ποῖ αἰξποὶς [6 τιν βῦουϊοϑ, οὐ ἀοιδῇ ἴῃ6 οχἰβίοποθ οὗ 

ἴδ σοάϑ, Ργοοῖίβ οἵ {8 νγο ἤπᾶ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἴΠ6 σους υυυϊζοσα, θὰ ἴῃ ἴπ6 τηοβὲ 

σοἸοῦγαϊοα ἐγαρῖο Ροοθίβ, ἃ8. ΑὔΒοΒγ]ὰ8 ἀπ Ἐπτὶρί 68, ἀπᾶ ἴῃ ἴΠ6 Ὠἰβίουυ οὗὨ ΑἸἹοὶ- 

οὰοβ. Βὰΐ ἰδ 18 Βυγρυβίησ τα Χ ΘΠΟΡ πη 6Β ἴῃ Μασπα ΟΓεθοῖα νγὰβ δ] ουνοῦ ἴο 6χ- 

Ῥ͵ΤῸδ8 Ἡἰπηβο]Γ Βὸ ΤΡΘΟΙΥ οα 1:6 βίαϊο σο]!σΊοη, νν 116 ῬΠἸΟΒορ σαὶ ορίῃΐοβ τα οι 

1689 οοπηροίοα νὴ τοὶ ρίοι ργονοᾶ 80 ἀλη ρβθυϑῺ8 ἴο ΑΠαχαροτΩβ οἵ ΑΙ ΘΒ, 



ὩὩΩ͂Σ ᾿ 

ΓΠΙΡῈ ΟΥ ΒΟΟΒΑΤΕΒ. 417 

Ηΐβ ϑπθπηΐθβ ὈῪ 1ἴῃ656 ἴγθθ δχργθβϑβίοῃβ, ἀπὰ δβρεοίδ!!ῦ ὈΥ ἱπί ΓΤ. 
ἵπσ τε 16 ἱπίογοβίβ οὗ [Π6 ὑγίθβϑίβ, ὑγο ἀθιηαπάθα 1Π6 στεαϊοβὲ 
Βυῦθτηϊββίομ, 85 {πο ὶγ το! σίουβ βυβίοιη ἀϊὰ ποὶ ὉΘΔΓ ἃ ἴγθο θχδιηΐπδ- 
τίοπ. ΤῊΘ ΔπδΙΟΡΥ οὗἉ μἰβίουυ δηὰ ἀδιν ΘΧρουίθηοΘ ἤν Β (815 ΒΓ- 

ποίδηςν, ονθη ἱΓ τνὸ ἰσᾶνθ οὔΐ οἵ σοπδίἀογδίίοη (6 [δοῖβ βίαϊθα ἴῃ 

10:6 δοσυδβαίίοη. 

3. ΤΊ οὐΐουβ ᾿ἰρὰξ ἴπ νυ Ποῖ Βοογαῖθβ νγὰ8 γτορτγοβοηϊθὰ ὈΥ͂ Ατίβ- 
τορῆδηθ8, ογθαῖθα ϑηθγηΐθβ τὸ (Π6 ΤΟΥΠΊοτ, απὰ σοηίτι θυϊοὰ ἴο ᾿ἷ5 8ο- 
ουπδιίίοη. ΤῊ6 δββοσίίοη Τουηἀοά οἡ 1Π 6 τοροτίὶ οἵ «ἘΠ απ," {πὲ Αὐ- 

δίορμδποβ δὰ ὕὑδοη ὑτίθοὰ ὈγῪ 106 Θηθγηΐθβ οὗ ϑοογαῖοβ, θβρθοία!ν 

ΚΡ Μεϊοίυβ ἀπὰ Απγίυβ, ἴο τορτοβοηΐ ᾿ἶπιὶ ἰη ἃ τ ἀϊσυ]ουΒ ᾿ἰρθξ, Ἐπ σἢ 
ἴξ τν85 ἰπ ΤΌΤΙΏΟΤ {{π|65 δἰπηοβὲ σΌΠΟΤΑΙΥ Ὀε] ον, 5 σουίδίη!ν ἀσβιϊ- 

τυῖθ οὗἁ ΔηὴΥῪ Ηἰβίοτγίοδὶ ουϊάθμθοθ. Μοιθίυβ ννὰ5 ἃ γουηρ τηᾶὰπ Ῥῃ θη 

"6 δοσυδβοὰ βοογαίθβ (νέος, βαθυγένειος, ᾿Θ 18 σα! δὰ ἴῃ 186 ἘύίδΥ- 
Ῥδγοη οἵ ΡΙδ.0) : ποὺν ἰ5 ἴδ ροββίθ!]θ {παι ὑνγθηῖν -Ὦγ ΘΟ ὙΘΔΓΒ5 ὈΘΙΌΓΘ 

{πδὲ τἴπηθ ἢ Βῃου!ὰ παν Ὀγίθθα Αὐβίορμαποβ ῖ Οἱ {π6 ἤγβέ σϑρτο- 
Ββοηίαιίοπ οἵ {π6 ΟἸουδδ, Αγ νγὰ8. ΟΥ̓ ΤΟυτγίθθη γϑᾶγβ οἷ, δηὰ 

ΟΠ ροοὰ ἰθγτὴ8 υν ἢ Βοογαῖθβ, 88 νγ0 ἅτ ἰοἹά Ὁγ ῬΙαίο. ὙΠ ΟΌΓ 

Ργοβοηΐ δοσυγαίθ Κπουυ δάσο οἵ {6 παίαγο οὐ 1Π|6 850-68 }}16] οἱὰ Αἰεὶο 
σομησᾶν, νγὸ σᾶη ποῖ ούθῃ ΒΌρρΟΒΘ {π81 ΑὙἸΒΙΟΡ Δ ΠΟΒ νγᾺ5 ἃ ΡΟΥΒΟΏΔΙ 
ΘΠΘΠΙΥ οἵὁ ϑοσγαίεβ,᾽ τ᾿πουρὴν 6 τοργοβοηϊοα πἷπὶ τὸ τ Αἰμοπίαπ 

ῬδόρΙΟ ἴῃ {π|0 ΔΉΠΟΥ ὁ 560 ἴῃ τ 6 ΟἸου 5, ΤῊ τηδηποΥ ἰπ πο ἢ 

βοσγαίθβ ᾿ἰνοὰ ννἊβ 8 βυῦθήοοι ἴο0 ἰοιηριην ΓῸὉΓ ἃ οομίο ροσὶ πυΐ ἴο 

μᾶνο ἱπίγοδυσοά, που π6 ταίρι! ποῖ πᾶν ὕθθη ργονοκοὰ ὈῪ ΔῸΥ 

1, αν, ας, ἃ 13, 

ῷ. Τῆο ΟἹουδε ν7Ήεσγὸ μοτίοσιποα 4:5} ΒΟ, σα ἴθο Γονναὶ οἵ Ὀίουγσως, 
3, Το φοβοϊ μαῖα, συ δοανοτγίης ἴο ποσοῦηςξ ἴον ἴθο οὐϊουν Πρὴξ ἴω τυ μὲς βοσγαῖοθ 

᾿ν τεργουουῦρὰ ἴῃ το ΟἹουδα, ἀτὸ οὐ ἀϊδοτγεις ορίπίομα, σοπνο ἀκοεί θές ἐς τὸ νο ἐπ 
ψοίεγαῖο Βαῖγοά οἵ ὕχο οοταίο μουν αραίνι (νο ρὨβοδόρθοτγα, οἴνοτα ἴο μογνοηδὶ 
γεώσυγ, εἰπε βοστγοῖον δοΔ ὕοσω ᾿γοίσστο ὈγῪ Κιορ Αγομοίδον ἴὸ Ατίμιορδαιοα, 

ἄπ. Βαϊ δ ϑγονο Βγροίδοκοι σα σα! Ὅ6 ἀϊροηνοῦ νη, ὙῊΝο σοταίσ μροοσὲ ἰοοῖς 

ὮΡ ΔῸῪ σοὐοει νεῖ ἀμ ποῖ ἀρροῦγ ἰὸ ἵνο νυαοίης ἴω οοιλίοοὶ ἰπξογουῖ, ατμὶ τοῶδο 
Ν σαὶ ἐν μαγρονο. Βοκίμοα, Ασήτορένωινον νεω, ποῖ {ὐγο ΟὨΪΥ οὐ νέβο ὕγουροι βο0. 
γον οὐ ἴδο εἴδξυ, Βυροὶν ατνὰ Αἰ ρείμα ἐμὲ τ.6 κασο (ρου Ὀίος. [δοτε, αὶ. 18. 

Βεῖνοὶ. «ἀ( Νιυὺ, 96 ατνὰ 1:90); ἀνά Βοσγαῖον εἰναγοά υνὲν ἕμδο νυν κἢν ἢ νο ἀϊδησυεν. 
φά πιεῖ οἵ μὶν ἀξε, Ἀοτίοιον, Αἰοίοδσοα, καὐνά Εατίρίδον, Τμον το Ῥγορν οἵ Ατίρ. 
δορίδκοον νεῦγο αὶ ἐκῦγο ὕροῦ τίμιον, νά, τ ἃ οὐττοίη σχίσηξ, υροῦ ὔμο γον 

δοο,. Ἴθονο οοτροδίον ρανὸ ἤτοοὶ ἀολχος τὸ νο του άτυδο, αν τον οσπείδογοᾷ ἰε 
δὰ συυσυῖίκὶ ματὶ οἵ υὑνοίγ ἀστπροσγαισοὶ ἐπα τν τὸ Ἰκο σῦν να ἀπηρ Ὁ Υ αἱ θνο πθοδὲ 
φιίπιστ ποῦ οὐ (»0 ὄἀρὸ; νοῦ εὐνοεῖν ἀσεηαρόκυσα, θνο ὁὐογοά Ῥοτίονον αὐνὰ Οἴδοι, 
τὸ ποῖ σραγοῦ, Τὸ αἱτοεὶκ τὸ Πωυρίε νυπα, ὑγοροτὶν σροικίης, ποῖ ]ονεοί».Ἅ 

συν Ατὐνεορένωνος τϑδο ὁοοδαίοῦα) σχοσρθορν τέο μι νεμα φωσγοιὶ ; ὕῸΣ σΥΟΡΎ 
δ νιδυοὶ ἐαῖχμς 'ο Ὀγουρίν οὐ εἶνο σέλφυ ὑγ ινο οοταίο ροσῖ, Χοθορ, δὲ Μέρυν. 
ἑίοα “λέν, ε. ἃ, Τίνο ἄγει αγείνοι, νυ ϊνοκο δαῖμον σου θο κε ργοίμνοι ὧἷν ἴνο «ἴα ξα, 
τινα εἰν Δ. σχουμου. Οομυρῶγο ιἴνο ρονοὶ, οὐ ὕνο Οἵοωδα, ν, 32, 
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δχίουπαὶ οασβοβ. ΗΟ ΤΩΔΗΥ͂ ὑΓΌ]Υ ΘΟΙΏΪΟΔ] ΞΟΘΏ6Β5 Τη]ρΐ θ6 ἀθτῖνθα 

ἴτοῖὰ ϑοοζαΐοβ σαζίησ δῦ 0η6 ΟὈ͵δοΐ [ῸΤ ὑνγθηίυ- ΟῸΥ ΠΟΌΤ5, ἃπα [ΓΌΤα 

1Π6 ΤΠ ΠΥ ἀπδθοάοίθβ ΠΟ ὙΚΘΥΙΘ ἰο]α οἵἉ μΐτη ; ἴῃ δἀάϊτοη ἴο ἩνΒΙΘἢ, 

γγὙ6 τηυδί ποΐ ἰογσοῖ ὨΪΒ ΥΤΟΒΘΙ Ὀ] ΠΟ 6 ἴο ἃ 516 ηπ5, δηα {Π6 ΤΩΔΗΥ͂ 

ῬΘΟΙΠ]ΑΥ 165 1ῃ 8 οοπᾶποί. Οἡ {Π6 ΟΥΠΘΥ παπᾶ, που υου, 1 νγου]Ἱᾶ 

Ρ6 σοΐηρ ἴοο [ὯΓ ἴο αββουΐ {πᾶ [Π6 τ] ἀϊου]ου5 τοργοβθπϊαϊίοη οἵ ὅ0ο- 

γαΐθβ δα πὸ ἱπἤποποθ οἢ ἢΪΒ [αΐθ. ΕΘη ἃ ΟἸΥΒΟΤῪ ΡΘΤΙΌΒΔ] οὗ ἴΠ6 

ΟἸΙουα5 οὗἉ ΑΥΙβίορῃδηθβ τηπϑύ σοηυἷπΠ66 {Π6 ΤΟΔΘΥ {Ππαΐ ΘΥ̓ΘΤΥ {πϊης 
5 σδου]αίοα το ΘΧὨΪΟΙ οοταΐθβ 'ῃ δῃ οὐϊουβ Πἰσἢΐ, ἃ5 βοἀποίησ 1ῃ86 

γοῦηρ, ᾿ηγοάοῖη σ᾽ ΠΟῪ σοῦβ, ἃΠα, ΘΟΠΒΘΕ ΘΗ, ἃ5 ΠΙΟΉΤΥ ἸΠ]ΌΓΤΙΟΙΒ 

ἴο 1πΠ6 ΟοΙημηοηνγ δ] ; πᾶ ἴζ 15 ΒΌΥΡΥΙβίησ ἴο0 566 ἴΠ656 οα Κ68, 

ὑνϑπΐυ- 6 6 ὙΘΔΥ5 δἰθυννασά, γορθαΐθα Ὀγ Μοὶθίαβ. ϑοοσαΐθβ Εἰπι- 

56 1Ὁ, ἰὴ 1π6 ΑΡΟΪΟΡΥ, 5805 {πᾶὉ ΑὙἸΒΙΟΡ Δ Π65 ἀηα ἢΪ5 ΡΤ ὙΥΘΥΘ 6- 

ΘΙΏΪ65 [ᾺΤ ΤΏΟΤΘ ἀΔηΡΟΙΟῺΒ [0 ὨΪπὶ {Π8Π ὮΪ5 ἀοΟΌ56Υ5, ἃηα {Παΐ Μ616- 

{.5, ἴῃ τΤΘα]ν, μα ΟὨΪΥῪ τορθαΐϊθα {Π6 οματρθβ οὔ [Π6 ἔυπιθυ.3 ΑΥἱδβ- 

1. Ῥ]αῖ,, ϑψπιροβ., Ὁ. 390, Ο. “Μεαϊξαηρ οα Βουπθ βιιθ]θοῦ, μ6 οπμσο βίορῃϑαᾶ βοπηδ- 

ὙΈΘΥΘ ΘΑΙΙ͂Υ ἴῃ [Π6 τπηοσηΐηρ (Υ1Ζ., ἀασίηρ ἴπ6 Θχρθαϊοη ἀραϊηβὲ Ῥοῦαεθδ), πᾶ 88 

Β6 αϊᾶ ποῦ βυσσοθᾶ ἴπ Ηἷ8 ΒθΆσο, μΠ6 σοπιαϊποα ἴῃ ἄδορ ᾿μουρὨΐ, βιαπᾶϊηρ οι [86 

ΒΆΠ.6 βδροῦ. ὙΥ̓ΒΘὴ ᾿Ὁ μαᾶ Ῥθοουθ ποου- χη, ἢ6 αἰ δοῖρα [π6 αἰτοπίοι οὗ ἴμ6 Ρθο- 

ΡΪδ, πη ὁπ βαϊά ἴο ἃποΐμοσ, " Ξοογαΐθβ μ88 Ὀ6θὴ βίαῃαϊηρ ἴΠ6γ6, οἢ ἴμ6 βᾶταθ βροῖ, 

Εϊηκίηρσ ἀρουῦ βοιιοίΐησ, ἔγΓΟ μὰ δ ἢ ΘΑΙΥ ΠΟῸΥΪ ἴῃ ἴΠ6 τηουτϊησ. [πῃ ἴΠ6 ϑυθηΐηρ, 

ΒΕ μ6 νΥαβ 51] βίαπαϊηρ ἴΠ6 ΓΘ, βουλθ οὗ [πΠ6 Ἰομπὶδη ΒΟ] 1 8, ΑΥΓΘΥ ΒΌΌΡΘΤ, ΤΌΟΚ 

οὐ ποῖν σαγροῖβ, ΡΑΥΕΥ ἴο ΤΈΡΟβΘ οα ΤΠ 61 ἴῃ {πὸ το γοβῃϊηρ ουθηΐηςσ αἰγὶ ([ῸΥ δ νγα8 

ἃ ΒΌΠΥΠΊΘΥ ΠΡ), ΡΆΓΠΥ ὕο νγδῖοἢ τυ μου Ξοογαΐθβ νγου]Ἱᾶ δοΐα αν Ρδ55 1π6 προς 

ἴπ {πα ροβίομ. Απᾶ π δοΐπδ!]ν στϑυπαϊπηθα βίαπαϊηρ ΓΠ1Ὶ ἀν Ῥσθακ, ἀμ ἴπδπ δᾶ- 

ἀγθββθᾶ ὨΪβ ῬσΆΥΟΥΒ ἴο ἴπ0 τὶβίπηρ Β.Π, ἀπᾷ μαβιθπθα ἄταν." -πλα]. ΘΟ 5, ΔΝοσί, 

Ἅπ, Ἂἰ, 1. 

9. ᾿Εμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς, ΒΕ γ5 ΒΟ, καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη 
ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες " οὺς ἐγὼ μᾶλλον φοθοῦμαι ἣ τοὺς ἀμφὶ ἔΑνυτον, καίπεβ 

ὄντας καὶ τούτους δεινούς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἱ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ 

παίδων παραλαμθάνοντες ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστι τις 

Σωκράτης, σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστής, καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἀνεζητηκώς 

καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν "““ οὗτοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ταύτην φήμην κατα" 

ἮΑ τῆδῃ ὙΠῸ ἱπνοβῆραίοβ 811 {Ππἰπρ8. ἀθον δ ηα θοῖονν 6 θαυ (μετεωροῴβον- 

τιστής 18 ἴ88 ΘΧρτγθββίοη οἵ ΑΥἸΒ ΟΡ ΒΔ Π68) τγὰβ πὶ ΑἸΠ οἶδε, ἀσσογᾶϊησ ἴο [π6 ἰᾶδαβ οὗ 
6 ΑἸΠθηΐδη ΡΘΟΡΙΘ, ἴῸΣ ἃ πδίαισᾺ] ῬἩΪΠΟΒΟΡΉΟΥ δηᾶ δὰ Αἰμοῖβῦ ὑγΟΥΘ ΒΥ̓ΠΟΠΥΤΩΟῸΒ 

ἈΡΡΘΙΠΔΟηΒ, ὙΤΠΘ86. παῦσαι ΡὮΠ]ΟΒΟΡΠΘΥΒ ὙγΟσΘ 8180 οα]θᾶ μετεωρολέσχαι. Α 

ΒοΡΒῖβὺ 18. ἃ ῬΘυβο ὙΠῸ ρῖνοβ ἴο ἃ Ὀδα σαῖιβθ ἴπ0 ἈρΡροδγδποο οὗ ἃ ροοᾶ ὁη6, ἘΓΥ͂ 

ταθδηβ οὗ οΪοαθοποθ. ΤῊΪ8 Ῥσούοβ ἴππὸ ΑὙἸβέορμδπο5 αἰᾶ τοῦ αἰβείη στιῖθ!ι Βοοταῦθ8 

ἔγοπι ἴμο ΒΡ βῖβ ; δηα, ᾿πἀ θοα, Ρτοοῖβ οὗἉ [18 ἄσὸ πιοῦ υνῖτ σοῦρσπμουξ πὸ ΟἹου 8. 

ΤῊὰΒ Ξοογαῖθβ ᾿πγ ΚΟ 8 ἴμ6 ΟἸουᾶκ, ἴπ6 Ῥχοϊοσιηρ ἀοἰ 65 οὔ ΒΟρΡ ἰβὲβ ; Ξοοσγαῖοβ 

ἴοδομοβ ΠΟΥ ἴμ6 λόγος δίκαιος τηδῦ Ὀ6 σοπαϊιογοᾶ Ὀ. ἴπ6 λόγος ἄδικος ; 6 πααῖκθβ 

διβύγοῃ Οὐ Ϊ ΟΕ] ΓΟΒΟΆΤΟΒΘΒ (ἴ0 [118 πιαδὺ θ6 Το ογγθα 118 βοαυησ ἴῃ [86 εἷγ ἴῃ ἃ Βαβὶς- 

οἵ, ν. 184, δεῳῳ.); ἃμἃ ΒΘ σϑοοῖνοβ ᾿Π]ἹΟΠΘΥ͂ ΤῸΣ Ηἷβ ᾿πβισιι 8. (ν. 98, 90, 113.-115. 

945, 940), ἄσ. Α 5] 1ρ.ῦ δἰ αβίοι ὕο 16 βΒορϊβίσυ οἵ βοογαῖοβ νγὸ πᾶ αἶ8ὸ ἴῃ Π6 δἢ- 

ΒΓΟΙ ΟὗὨἨ ΒΟ πουπδομ 8. (ἢ ΧΟΠΟΡΆ.,, ΟΠοοποπι., ο. 11, δ 35) ἴο ἴπ:6 χαδβειου ΠΟΥ 18- 

ὉΠοσηΔΟὮ 8 τναβ σοῦ οι ὙΥ ἸῺ ἨΪ8 Ἰανγβαϊε : “ ὙΥ̓Ά θα ἰξ 18 βυΠΠ οἱΘη ," Π6 ΒαγΆ, “ἴον 
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[ΟΡ] 8π65 απὰ Ηἶβ ρβασίυ, ἴὲ 15 {τιθ, σουἹὰ ποὶ ἀΐγεοι!ν συπτηθυΐθ ἰο 
ἴπ6 δοσυπαίίοη οὗ ϑοογαῖθβ, [Ὁ [16 {{π|65 Ἴγεσο ἴοο ἀἰϊβίαπε ; θὰΐ [ΠΟΥ 

αϑϑίβίδὰ τὸ ργεϊυ ἀΐσθ τἢ6 ταϊηβ οὗ [6 Ῥθορὶθ δραϊηβὲ οὐσ ρῃ!οβο- 

Ρἤοσ, ἀπὰ το δχη οὶ πη ποῖ ΟἿΪΥΚ 85 δη οὔ͵ϑθοξ οἵἉ τἱ ἀϊδυϊθ, θαϊ 85 ἃ 

ΠῚΞΠ ἀδησοτοῦβ ἰο 1η6 Οοπβεϊτυϊίοη. ΤῊΪ5 νγὰ8 δουίδί νῦν ἂῃ οἤδοῖ 
νυ ϊσἢ 1650 σδ υτηπί8β ὑγοτο σα]ουϊαίοα ἰο Ργοάθοο, ἀπὰ ἱπ νυ μϊοἢ 

ΠΟῪ τοπάουα!ν βυσοοοάθά. Μεϊείὰβ υνουἹὰ ροτθαρβ ποῖ πᾶΥθ γϑῆ- 

[υτοὰ το σοπιὸ ἕοσίῃ υν ἢ ἂπ δοσυβαιίοη ἀσαϊηβὶ βοογαίθβ, δὰ ποῖ ἃ 

(ἀνοτῖϊο ροσί οὔ τη Αἰμοπίϑη ρϑορὶθ ρανθὰ [ῃ6 νγᾶν, δπὰ ἱπάϊγθοῖῦ 
Ὁπάοτίδκοη ᾿ιἷβ δοσυβαίίοη. “1,δὲ ὕ8β ροὸ ὕδ0κ,᾽" Βα} 85 ϑοογαίεβ, ἴῃ 

ἴδο Αροϊοσυ, “1ο 186 σοτηπηθποοιηθηξ, ἀπὰ ἴδ6 ἤγβὲ οἴδγρα {τΓοπὶ 
ΠΟ 106 ΘΑ ΌΤΩΠΥ͂ ᾿85 δυίβθη, τοὶ γίησ οὐ νι ϊο, Μοὶθίὰβ 85 

δγουρῆξ [6 ὑγεβοπὶ σμδΥρο ἀρσαϊηβὶ τη6.᾿ Τμδΐ {π6 ΟἸουάβ οἵ Ατίβ- 

τορθδποβ ἀϊὰ ποὶ οδέδίπ ἴπ6 ὑγίζθ, θὰϊ ἃ Ρὶδὺ οἵ Οταϊίηυβ, ννῆο σοῖ- 

τοβίδα ογ [ὃ νυ ἢ Ηἷπὶ ἀπά Αὐηΐρβίϑβ, σα ποῖ ΒΌΓΡΓΙΒΘ ὉΒ; ΠΟΥ Βῃουϊα 

1: Ιοδὰ υβ ἴο {86 σοποϊυδίοη πδὲ 1η6 ΟἸουαβ οὗ Αὐιβίορῃδηθβ ΌΓΘ 
ὑπίανογαῦΥ τοσείνοά Ὁ 1η6 ΑἸμοπίδηβ." 1 νγὰ5 ποί 1Π6 δρρίδαβθ 
οἵ ἴ86 μεορίθ νυ βίον ἀδοίάθὰ {π6 ὑσῖζθ, ὈὰἙ Ἰυάσοβ ΓΘ ΘΒρϑοί δ! 
ἀρροϊηϊοά ΤῸ {παὶ ρύτροβο, ννῆο νγοτθ οἴῃ ὑἱαβϑὰ Ὁγ ορροβίΐθ τηὸ- 
{ἶνεβ, ἀπὰ ΠΟ ΤΥ πᾶν Ὀδοη ἱηἤυσπσορὰ ἰπ τη} }8 ἱπβίαποθ ὈῪ οἰγ- 

δυμηδίδησοδ ὑπκποννῃ ἴο υ.5.7 
4. βοογαίοβ νγυᾶβ ποῖ ἴῃ ὕΆΥΟΥ οὗὁ 8 ἀσιηοσγαιῖοδὶ ἕοστη οἵ μονοτη- 

σκιδάσαντες, οἱ δεινοί εἰσί μου κατήγοβοι᾽ οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζη' 
τοῦντες οὐδὲ ϑεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἵ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον 
ὅῥη κατηγοβηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἦ ἂν μάλιστα 
ἐκιστεύσατε, παῖδες ὄντες, ἔνιοι δὲ ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοβοῦντει, 

ἀπολογουμένου οὐδενός. Ὃ δὲ πάντων ἁλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὖ- 
τῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, ελὴν εἶ τις κωμῳδστοιὸς τυγχάνει ὧὦν.---Ο, . 
1. Ασζαπα. ".., δὰ Νωδει, οὐϊε. Ηδττα., μογα μοὶ Αἰοϊθίαάον αἰνὰ Ηἰἷα ΡαΓῚΣ Βα ρτο- 

φσαιβοῦ ὑνο κσοσιν οἵ ἐἰα μίοςο. Αοοογάϊηρ ἴο Ἴνα" δοσοῦδς (αν, Πίκε, Π. 150, 

θ.ο Ῥοορίο ὑσάσο μὸ στωῦε ρμἱοιυδοά νυν (6 ΟἸουάν οὔ Ατέκίορμκῦσα, (δῖ ΤΟΎ ὅχ- 
εἰωίωνοά, “Νὸ οὐδ ὕὺξ Αὐμέορδαος ουρθε τὸ 'Ὸ τουγαγώοα νυ τὸ μτόσο" Ατΐρ.- 
ἐορβαθον δοτιαε! οοηκίδογοά αὶ τ1λὸ τπροσὲ ρμοτέοεις οἵ δία οοτωοάϊον (Νωδ, ν, δῦ, ἀπὰ 

Ῥωρα, ν, Ἰοῦθ).. Τρ δοοσυδὶ οὐ Ξ πη, βουγονοσ, ἀσσεσνον ἑπδξ ὧν π||ὸ ἔσο! δ 

..Ἃ «οροοὐοίο νεβύον δὸ σοΐαξον ἱπσνοά ον εν αὔνον ἐν, τμος Βοσγαῖοα, κονίην ὅν: Βὸ 

ὑουὰ Νὸ [δχο οδοος οὐ δέεθον καιίγο, νγὰν ποῖ ΟἿ ργούδωξ δυγίης ἴ.6 μοτίογτθδπδο, 
νοὶ ὕνωε, μβανίης πυοαγά ε).651 τη δὴν φἔγασσετν νγόγο μγοφοηΐ, δυνά νγόγο ἰπχαϊγίη γ8Ὸ 
Βοεγαῖον νει, "Ὺ σασθο ἕοστα ἕω το τάδε οὐ 1.»ο οοιον, ασνὰ γοσοαί δὰ οἴπενάίος ἴῃ 
δ μίκεο νβαγο μοὸ οουμὶ ὕ"ο οὐφοσυοά ὉῪ αἱ! αὐτὰ σοι ραγοά υυἷ τ. ΦΌΡΥ. 

3. [ἔοεγ κο δοοσυης οἵ ἴο ΟἸουάν οὐ Ατήετορδασα, κθο αὶ τοῦ δὲ (σ ἐπὰ οἵ ιν 
οιναρέσν,. ΤᾺ.) 

ΒῈῪ δείετνου ἴο [6 »» γοῦν, νον νοῦ, νὸῖ κοι 1 μανο γοοούτνο ἴρ ἴσα, ὅδαν 
Βοετωῖοα, Ἰ ἐπ τοῦ εἴνο ἴὸ Ὅν ὕδά εὐ» ἔνο ἀρρεαγαῦοο οἵ α ροοά σπο." Τὴ 
ορίοου οἵ ὕνοσο υγθο συρρονο τνας Ασίκερίνασνον δα ἔκοσαν ἐκμϑυνοον ὃν εἶνο διορδηνο 
τὸ οὐναδο ϑοςγοίκο, τΏ 27 ὃ ἵν δουρί κτονν τε έολδε, 
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τηθηΐ : (15 τησϑί δῖ5ὸ ἤᾶυθ σοηίτ θυϊοα ἰο πὶ δοσυβαίίΐοπ. ϑοοσαᾶ- 

ἴ65, Πκθ {Π86 5 σ85 οἵ δῃ: ΠΥ ἴῃ σΘΌΠΕΓ͵ΆΙ, ἀρρτονυθα οἵ ἂη αγβίοοσα- 

ΟΥ̓ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓σῚΠ8] 56η58 οὗ [Π6 σνγοτὰ, νἱζΖ., ἃ οοηβεϊ αἰϊοη τ μῖοἢ ἰμ- 

{γταβίθα [Π6 ΒΌΡΥΘΙΩΘ ΡΟΥΘΙ ἴο {Π6 απ 5 οὔ [Π6 Ὀδβὺ ἰῃ ἃ τηοτδ] ροΐπῳ 

οἵ νἱθνν." ϑοογαΐββ νγὰβ ἀνα ΠΟῚ ἀδησΘΥΟῚ5 ἰΐ 15 [0 Ἰηἰσταδβὲ {Π6 

ΒΌΡΥΘΙΩΘ ΡΟΎΘΥ ἴο [Π6 Παπᾶβ οὗ δὴ ππϑαϊποαΐθα ροραϊαοθ ; πἷἰβ οὐ 

ΘΧΡΘΙΙΘη66 ἰδαριξ Ηΐτη ΠΟῪ ΘΑΒΥῪ ἴΐ νγὰ5. [ῸΓ 561Ηῆ8}} ἀθιηδσοριαβ ἴο 

δαΐηῃ ΓΆΥΟΥ ἢ δῃ ἱποοηβίδηξ τυ] 6, ἀηα ἴο0 ΟΔΥΓΥ ΡΙΔη5 ἰπΐο 

ΘΧΘΟυ ΟΠ. Ὁ ]Οἢ ΤΟΥ οἴζθη ΠΙσΉΪΥ ἱπ]υτίουβ ἴο {Πη6 ΠΟ]6 παίϊοη. 

Ἠδποθ 6 ΘΑ ΘΗΠΥ ΒΡΟΚΘ ἴῃ ἃ βαγοαβίϊο ΤΠ Π6Γ οὗ {πΠ6 Αἰπθηΐδη 

Οοηδεταςοη, ἃηα βαιῦγι θα {Π6ῚΓ ὈΘΔη- το 5.23 ϑοοΊαΐῖθβ βαϊὰ ἴὸ 

ΟΠ δυτη 465, ἃΠ 8016 γουηρ ΤΠΔΠ, ἼΟ, ΠΟΥΘΥΟΥ, νὰ ἴοο {ἰτηϊᾶ ἴο 

ΒΡΘῈΚ ἴῃ {Π6 ῬὈ]1Ο ἈΒΒΘΙΠΊΡΙΥ," “15 10 1Π6 ΤᾺΠ|615 {πᾶΐ τμοὰ τί αἰγαϊα 

οὗ, ΟΥ̓ 1Π6 ΒΠΟΘΠΊΔΚΟΥΒῚ [Π6 ΟΔΥΡΘΠΐΘΥβ, ΟΥ 16 5ΠΊ1 15 1 1η6 ρΡθᾶ8- 

1. Αἢ δυϊβίοουδου, δοσοσαϊηρ ἴο ἴῃ 6 σοποθροηβ οὗ {μ6 Αἰ μθηΐδηβ θοΐοσα ἔμ πηθ 

οὗ ΑἸοχδηᾶου {π6 ατθαῖ, νγὰβ ποῦ ορροβϑᾶ ἴο θιποοσδου, ὰῦ ἴο ΟἹ στον. ἴῃ 8ῃ 

ΔΙΪΒΓΟΟΥΆΟΥ [86 ῬΘΟΡΙΘ αἰνγαυβ παᾶ στϑαῖ ἰηἥποπησθ, θὰ π᾿ Δ ἢ ΟἹ ΘΆΥΟΗΥ [ΠΟΥ ὙγΟΥΘ 

ΘΠΌΓΕΙΥ ἀορυγοα οἵ ἢ. Ομ οὔ [16 Ῥυϊποῖρ8] Ραββα ροΒ σϑ]δίπο ἴο 15 Ροϊηξ 8 ἴῃ 

[86 Μεπεχζεηπιιβ οἵ Ρ]αἴο, Ρ. 398, Ὁ. ῬΡ]αῖο [6 τ σθργθβθηΐβ ϑοοσαῖθβ 85 σροδησ ἃ 

ΤΌΠΟΓΙΑΙ αἰβοοῦγβο οἵ Αβραβὶα ἴῃ ΒΟΠΟΥ οὗ ἴΠο56 τγῆο δᾶ αἰθα [ὉΣ {ΠῚ σουπίσγ. 

Πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστί, Βα} 8 Αβραβῖα, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κα- 

κῶν. ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι᾽ ἣν 

δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ νῦν εἰσίν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἵ τετελευτηκότες. Ἢ 

γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἣν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, ἐν ἢ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν 

ἀεὶ χρύνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά. Καλεῖ δὲ ὃ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὃ δὲ ἄλλο, ᾧ 
ἂν χαίρῃ. ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ᾽ εὐδοξίας πλήθους ἀριστοκρατία. βασιλεῖς μὲν γὰρ 
ἀεὶ ἡμῖν εἶσιν" οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱἵρετοί " ἐγκρατὲς δὲ τὴς πόλεως 

τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ τὸ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν ἀρίστοις εἶναι, 

καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ, οὔτε πενίᾳ, οὔτε ἀγνωσίᾳ πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς 
ἐναντίοις τετίμηται ὥςπερ ἐν ἄλλαις πύλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὃ δόξας σοφὸς ἢ ἀγαθὸς 
εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει. ΟΟΥΠΡΑΓΟ υν]τι {Π18 ΧΘΠΟΡΆ., λήεπι,, ἵν., θ, δ᾽ 19: “ὙΚ θα 

ΘΥΟΥ ΡΌΘΙΪΟ ΟΠσ68 ὑγοσο πο] ὈΥ ῬΘΥΞΟῚΒ γγ0 δχϑοιυίοα [Π|6 νγ7}}} οὗ [Π6 Ἰανν, βόοσα 

658 σοηβι ἀγα ἴΠ6 σουθσηταθηῦ ἴο Ὀ6 8 ὉΥΙΒΙΟΟΥΔΟΥ." ΜΟΥ ἈΓρυταΘὩΐβ ἴῃ ΒῸΡΡοτΕ 

οὗ [818 ορί πῖοῃ ἀγὸ ρίνοι ὈΥ͂ 1ιΖας, ἢ. 6., Ὁ. ΘΥ. 

2. ΧΘΠΟΡΆ., Δήεπι., '., ἢ, δ ὃ. ΤῊΘ ΔΓΟΠΟῺΒ ὑγογ οἱθοΐθα ὈΥ ῬΘΒΠΒ: ὙνΒϊδ ὈΘΆΠΒ 

ὝΓΟΥΘ πἰδοϑα ἴῃ νοῦπρ Κ07 ἃ σαπαϊααΐο, ὉΔΟΊ ΟΠ68 ἴῃ νοῦηρ ασαϊπϑὶ εἶτα. ΤῊ πϑπλθ8 

οἵ ἴμ6 οαηαϊ!ἀαίο8 ἴὸσ ἴμ6 βουλή γεγο Ραΐ ἰηῖο Ο6 γϑβθ, δηᾷᾶ ἰηΐο ἃποῖμοσ ἃπ ϑαθαὶ 

ΠΌΤΟΥ οἵ ὈΘδη8, ΠΥ οἵ νυ οἢ νγοσο νυν ϊΐθ, [Π6 σοπχαϊημ θυ ὈΪδοῖ. Βα ΠΘΟ ΙΝ 

ψ 6 πδτηθ οὗ ἃ σαηαϊδεαῖο ἄγαννη ἔγοσα ομ6 νᾶδ0, ἃ ΘΔ ὑγαϑ ἄγαννῃ ἔγοσα ἴῃ: 6 

οἴδετ. Α νὺὰῶϊϊο θθδὴ δοσοιηρδηνηρ ἴΠ6 πᾶτπθ σηδᾶθ ἴπ6 σαπαϊδαΐο ἃ Βοπδῖου. 

Ήδποο ἴμ6 Θχργοβδίοη κυαμευτοὶ ἄρχοντες ἴοΥ Βομαίογβ, Τηαΐ Ξοοταῦ 8 ὑταβ ἈΥ̓ΘΓΒΘ 

ἴο ἴπ6. ἀουηοογαῖίοαὶ σοπεαταϊοι οὗ ἴ6 ΑἸ μ δ ΠΒ, ἰδ αἶβὸ βίαϊθα ὈΥ ΕἸ] αη, Γαν 

Ἡΐϊϑι., κἰ., 17: Σωκράτης ἐν τῇ μὲν ᾿Αθηναίων πολιτείᾳ οὐκ ἠρέσκετο " τυραννικὴν γὰρ 

καὶ μοναρχικὴν ἑώρα τὴν δημοκρατίαν οὖσαν. 'ΤΪβ Βοῃ πη τ ννα8 αἶδὸ ταδϊπταϊ θα 

ὈΥ͂ εἰβ βιισοοββοσβ. Ρ]αΐο απὰ ΧΘμορμοι, ΔΕΒ ΟΡ αἰ σίηρ ἰῃ ἐμοὶγ ῥτὶποίρ]ο8 δινὰ 
ορίπίομβ οἱ ΟἴΠΘΥ δ ᾽θοῖβ, ἄρτθο υυῖτι δα ἢ οἴου οἱ τ[μ18 Ροϊπξ, 

3, ΧΟΠΟΡΆὮ., Δήεπι., εἰϊ., 7, ἢ 8. 



“- τὴν! ",' 

ΤΙΡΕ ΟΕ ΒΟΟΘΒΆΤΕΞ. 4, 

Δηῖβ, ΟΥ̓ {Π|6 τη θυ μδηΐβ, ΟΥ 1ῃ6 σα θυβ νἢῸ Θχοϊιδηρσθ {1 ἱπσβ ἴῃ 16 
τολτκεοῖ, ἀπά (δ ΐηκ οἵ ποιμίησ οἶβθ Ὀὰϊ μουν ΤΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 56}} αἱ 1π6 Ὠϊσὶν- 
6βί ρτίοθ ναὶ {ΠῸῪ πᾶν θουρηΐ δ (η6 Ἰοννϑβὲ ἴ ΤῸΓ οἵ βιιοῖι ρθορὶθ 

1:6 Δ5ΒΘΙΩΌΙΥ ἰ5 οοιηροβϑὰ." 5111 τῆοτο ΤΟτγοῖθ]6 15 1π6 δοσουπηὶ σίνθη 
ὉΥ “ἘἸαπ,} το ἀρρΘᾶΓΒ ἴο αν οοπίουπαοα ΟΠδιτηϊάθ85 νυ {110 

τῆοτο σοἰουγαϊθὰ ΑἸοϊδία 65: ““ΤΠΟὰ ΒΌΓΟΙΥ ἀτί ποῖ αἰγαϊὰ οἵ {αὶ 

ΒῃοθιηακοΥ Ὁ θη ΑἸοϊθίαάδ5 ἀδηϊθὰ {π|5, ἢ 6 βαϊά, “" Βαΐ ρουμαρ8 

παι Υθσ ἴῃ 1Π6 τηᾶγκοὶ ΟΥ̓ 16 θη Δ ΚοΥ ἢ θη ΑἸοϊθία 65 

δηβυγογοὰ {Π15 αἷβὸ ἱπ {Π6 ποσαῖίνθ, “ ὙΥ̓ 611, {Π6π,᾽ 5Βαϊὰ ϑοογαίθβ, 
“40 ποῖ 1:6 ρϑορὶθ οἵ Αἰμθηβ οοηβίβι οἵ ποίησ Ὀὰϊ ΒΌΟΝ ΡΘΥΒΟΙΒΊῖ 

δηὰ {{ το ἀτὶ ποῖ αἰγαϊὰ οἵ ϑδοῖ οὗ {θὰ ἱπάϊν τ ἀσ}}ν, τποὰ οαηβὶ 

ποῖ ὕὉ6 αἰτγαίά οἵ ποῖ θη ΠΟΥ ΔΓ 8 5βϑιηθ] θα." Ἐν ἴῃ ᾿ιἷ8 

ἈΡΟΪΟΡῪ 6 ἀϊὰ ποῖ σόποθδὶ ᾿νΐὶβ δη-ἀοτηοογαίοδὶ [δ] ησβ.᾽ [ΙΕ ἰ8 

θαϊ παῖογαὶ {πὶ ΒΌ ΟΝ 855 058 Οὗ ΟΌΤ ῬὨΠΟΒΟΡΉΘΥ Βιιουϊὰ μαγνὸ ἰπ- 

δΒατηδὰ (056 ἱγγίιδὉ]6 Αἰπϑηΐδη ἀδπηοογαίβ, δοοογάϊησ ἴ0 ΥΠ056 ἰάθα8 

16 οἰδοιίου οὗ τηδρίβιγαίθβ ὈῪ ’οΐ ννὰβ 16 Ὑ ῪῪ Του πἀαιίοη οὗἉ {ἰπδὶϊ 

ἀοπιοογδου, ἀπά {πᾶὶ (ΠΟῪ Βιουϊὰ ἤανο ὈΘΘη ΒΙΤΟΠΡῚΥ ἱποϊηθὰ ἴο δο- 

συ8Β6 ἃ τηδὴ ὙγὙ80 6] ὰ βυσῃ ορίπίοηβ. 

ΤΩΐδ δητὶ- ἀοπηοσγαιῖοαὶ τποὰθ οἵ {μη Κίηρ νγὰ8 ποῖ οἱ ἱπουρσα ἰο 

06 ἀϊδοονοτγοά ἰπ {πΠ|0 Θχργοββίοῃβ οἵ ϑοσγαίθβ; 18. μανία οὐποαιοα 

{π|Ὸ στα] ἐγταηὶ ΟΥΕ85 νν88 δ] σοὰ 88 δη δοίυδὶ ργοοῖ οὔ ἰδ, δ που ρ 

ϑοσγδίοβ δὰ ποὶ 16 δ᾽ ἐριιοδὲ βαγο ἴῃ 8 {Ὑταπηίοαὶ ργὶ ΠΕ  ρ] 68. 

ὸ σϑὴ ποῖ 06 βυγρτγίβοα {πὲ ἰῃ {π6 δοσυδβαίίοη οἵ ϑοογαίοβ πὸ τηθῆ- 

το νγ885 ΤΟγπΊΔ}}ν προ οὗἁἉ ΟΥεἰ85 δηὰ οὔ ΤΥ Τ γγαηίβ ἴῃ ροη- 

- 6ΓὩ], οὗ ΑἸοϊδίαἀ68, Η Ρρδγο ΙΒ, δηἃ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἸΠΘΥΒ οὗἉ {Π|6 ΟἹ αγο οὶ 

Ραγγ, νηῸ πδὰ ὕὈΘΘΠ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1655 ἰπιϊ π|αῖ ον σοπηοοίοα νὴ βοστγᾶ- 

[65 ; ΠΟΙ οδὴ ἰΐ ὕ6 τηδίηϊαϊποὰ {πδὲ {π056 σοηποοιίουβ δὰ πὸ ἰηῆα- 

πο οἡ {86 ἀσουβαίίοη, ΤΟ οπιίβδίοη οὐ 1Π185 ὙΟΥῪ ἱπιρογίδηϊξ ρμοϊηὶ 
τασδὶ ὍὈ0 ἀβογίθοά (0 16 σΘΠΟΓΑΙ δι ποδί ν ὑπ ΐοῖν πα ἀ νοοη ὑγοροβοὰ 
Ὁ. τοδί, ἀπὰ νγ85 δία] β᾽νοά ἀοσ τπ6 απ δτησηΐ οὔποθ ΤΉ ΐγ- 
{γ ;᾽ δηά γοῖ Χοπορίνοη, {ἰδ πιοβὲ ἐγαβινΟΥ ὮΥ οὐἉ 4}} {π|Ὸ υυτίίοτα ἢῸ 

πᾶν ἐγαπδτηί6ἀ (0 8 ποσουπί. οὐἩ Βοσγαίοβ, βᾶγβ' {παι τ τί ἀΐσυϊα 

οἵἉ βοσγαίου ὁπ {π6 οἰδοιίοη οὐὁὨ πηαρίδίγαῖοβ Ὀγ Ἰοῖ, ᾿νΐ5 ᾶνίης ἰῃ.- 
πιγυοίοά Οτίείαα, δὰ φυοίοὐ ραπδδροι ἵγοπι {Π6 τηοδὶ σαιίηοης ροοίϑ, 

θέσιν θαδίουνον ργαΐβο οἱ ΤΥΥΔΠΩΥ, ὑγότο {πὸ ῥτγίποίραὶ ἀτιίο!οβ ἴῃ 

{πὸ βοσοηὰ ονᾶγρο ἸΠ ον ἀοσυδοά Βοογαίο οἵ βοδυοσίηρ [6 γουηκ," 

1,8.,1. 
8. Ο. χίκ. Οὐ γὸρ ἔστιν, ὄργις ἀνθρώπων εὐθέσιται οὔτε ὑμῖν οὔτε ὅλλῳ εἰὐύϑει 

οὐδενὶ γνηείως ἐναντισύμενος καὶ ἐιαεωλίων πολλὰ δῥικα καὶ παράνομα ἐν τῇ νὄλει 
γίγνεσθαι. ἃ Μῆρς, λίωσεσει., ". ΖΗ, Ἀ, 4. Μεσιόναν ἃς ἃ, 
δι Χοινορένοι, εἰσαν! φοαίοςς ὕνκι Ρ» σου! ποῖ γοίυιυ ὁ ὄνοι οἵ ὕνονν ἔδει, 

απο, η1ὸ τἰδσωϊο οὐ ἴθ ἐναμεντοί, νυ ρον ογοίῖν προνοίης "᾿, 
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ΤΠΘ δοοουηΐ οἵ ΧΟΠΟΡΠΟΠ ΒΙΤΟΠΡΙΥ ΘΟΠΗ͂ΓΠΙΒ [Π6 Ξιρροβίἑοη ἰῃαΐῖ 

186 σοηπθοοίίοη θθύνγθθη ϑοογσαΐθβ ἀπᾶ ΟΥ̓ 85, ΠΟΘ ΟΥ̓ ΘΙ 165 ὑτοΥθ 

5111 νγ68}1 υϑιπθιη γα ὈΥ 1η6 ἀθιηοοσαίί αὶ ΡαυΐΥ, τῆσδ ἤᾶγ 6 Θ0ης 

ἐτιθαΐοα ἰο Πἰβ δοσιυβαίοη, Πα 15 ἱπα θα ὙΘΥΥ ΡΥΟΘΔΌ]6, Ὑγ ΘΠ τγ6 

ΟἾΪΥ ΘΟΠΒΙΑΘΥ {Πη6 5Βίαΐθ οἵ αἴαῖγβ. Α ράββαρα οὗ Ζ)βοῃῖπθβ, {πΠ6 οσ- 

Δίου, τηἱρηῦ α5ὸ θ6 δἀδποορα ἰο σοπμῆττηῃ {118 ορὶ πίοη, θα τ Πᾶν 

γΓθάβοη 10 ἀουθύ {Π6 νϑυδοῖν οἵ “ΒΟ ΠΪΠΘ5 ὙΥΠΘΠΘΥΘΥ 10 15 ἷβ οδ]θοΐ 

ἰ0 Ὀγίησ ΘμαΥσοσ ἀραϊηϑί ἢΪ5. Δαν ύβαυυ, Πϑιηοϑίμθπθα. ΤῊΪ5 ρΡρᾶ5- 

5856 ΟΟΟΌΤΪΒ ἴπ [Π6 ΒΡΘΘΟΙ ἀσαδϊηβί "ΤΊ ΤΟ τ15,1} νυ ΒΊοἢ ΒΟ η65 ἅ6- 

᾿ἰνουθα ὈΘίΟυΘ {Π6 ἈΒΒΘΙΩΌΙΥ οὗ [Πη6 ῬΡθορῖίθ. “{υὔοὰ γγῆο Πᾶν μυΐ ἴο 

ἀθαίῃ ϑοογαΐθβ, ἴπΠ6 Ξορῃϊβί, συν πο γοὰ Κηδνν ἴο πᾶν δἀμποαίϊοα Οτἱῖ- 

148. 9Πη6 οὗ {πΠ6 ΤῊΙΓΥ Τυταηΐβ 0 800] 564 γΟΙ͵ ἀθιποοΥΔΟΥ, Ὑγ01}]} 

γΟ Δ]|1οὺν γουγβοῖν 5 ἴο 6 τηονρα ὈῪ {Π6 ρυϊναΐθ Ἰηΐοσοβί οἵ ἃἢ οὐᾶς- 

ἴοΥ {πὸ Τοιηοβίμομοβ Ὁ" ὙΤΠ6 ΠδΙΠ6 οὗ Ξορῃϊβέ, συ οἢ Πβο ἶπ65 

Τηυδῦ ΒΌΤΟΙΥ Πᾶν Κποῦγη ποῖ ἴο ἤᾶνθ θθ]οησοα ἰο Ξοογαίθβ, Βαΐ 

ΒΟ ΟΥΑΙΟΥΒ ΓΓΘαΌΘΗΓΥ ΔΡΡΙΘα ἴο ῬΒΙΠΟΒΟΡΠΘΥΒ ἴο ΘΧρτθββ {ΠΟΙΤ 

οοπίομῃρί οὗ ποθι, δηᾶ [Π6 τηθηϊΐοη οἵ ΟΥ̓ ἴα5, ἃγῸ ΒΗ] οϊοπί ἴὸ 

Ρτόνο [Π6 ἰπίθηίίοη οὗἉ 2 ΒομἾ Π65, ὑγη0 Ὑν]Βῃ 6 ἃ ὈΥ {πΠ656 βθῃςτηθπῖϑ 

[ο Βυχί {Π6 [6 6]1]ησ5 οὗ δ οβίμ 65, ἃ ἀἸ5οῚρ]6 οἵ Ρ]αΐο, πᾶ ἃ Κὶπβ 

τῇδη οὗἉ ΟΥ188. 

[ΤΗῊῈ ΟΙΟΥΘΒ ΟΕ ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ. 

[ν [86 οἹοιι45 οὐ Αὐβίορμδηθβ, νυν ἢ ννὰβ οχἰθι64 Β.Ο. 423, 5οα- 

γαΐθβ 15 ἱπίτοαποθᾶ 5 1Π6 στϑαΐ γηαβίθυ οὐ [Π6 ΒΟΠΟΟΪ οὗ {πὸ ΞΡ ἰβίβ. 

Α ρῥ]αΐη, 5 Πρ16 οἰδΖθη οὗ Αἴμθπβ, παιηθα ϑἰγορβίααθβ, θησασοᾶ ἴῃ 

ΠυβΡαπαᾶτυ, πᾶνὶη σ᾽ ΤΠΔΥΥΘα ἰπΐο ἃ ΤΤΑΠΥ οἵἁὨ ἀἰβιϊποίϊοη, ἀπ πανΐπσ 

οοηίταοίοα, ἀθὈ 85 {Πγοῦρσ! 1Π6 Θχίγανασδαποθ οὗ Ὠἰβ νυ (Υ. 49, δε.» 

457, δεη.ν, 6. ΤΠ οΥΓ) ἀπ ᾿ἷβ Β0Π 5 (ῬΠΘΙ αΙρρ 465) Γὰβϊοπ8 16 ον 

Οἵ ΠοΟΥΙ565, ἰῇ ΟΥΘῚ ἴο ἀοίθαί {π6 ᾿ηροπάϊησ βαϊ5. ΟΥ̓ 8. ΟΥΘα [ΟΥ8, 

τυ β 65 ἴο0 ΡΙασθ ΠΪ5 50 ἴῃ ἃ Β6Π00] οἵ ΡῃΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ δηὰ τη θίουῖο, ΨΏΘΤΘ 

ἢΘ ΠΊΔΥ͂ ἸΘΆΤΠ {Π6 ατίβ οἵ ογταίουυ, δπα οὗ ἰπγηϊηρ τἱρῃΐ Ἰηΐο γγτοηρ, ἴῃ 

ΟΥ̓͂ΘΥ {ΠΟΥΘΌΥ ἴο τοραὶν [Π6 1Π|5 νυν ῖοἢ μ6 παᾶ Ομ Η͂ν Ὀγουρσηῦ ὍΡΟΣ 

ὨϊτηβοΙ τ, Οἡ {Π6 50η᾽5 τϑίιβ88], {π6 Τὰ ΠΟΥ ἈΡΡ]Ϊ65 ἴῃ ρϑύβοι ἰὸ 1Π6 

παβίου Οὗ 116 ΒΌΠ0], νυ πο ἰβ πατηθᾶ ϑοοτγαΐθο; ΒΥ Πἷπὰ ΠΘ 15 ΒΟΙΪΘΤΩΠΙΥ͂ 

πη ἰαϊοᾶ, ᾿ἰπβίσαοίοα, απᾶὰ οχαπιποα, Ὀὰΐ, θοϊηρσ Του πα ἴοο οἱά ἃπᾶ 

βίαρία το Ἰθατη, Π6 18 αἰβιῃ} 5864 ἢ ροη Ὑ οι, ΠΟΥ ᾿6 Πὰ5 δἴνθῃ 

μΪἷβ Β0ἢ ΒΟΠΙΘ ΒΆΙΏΡΙΟΒ οὗ {Ππ0 πεν ΡΠ ΠΟΒΟρΡΙν, μ6 ΓΟγῸ 68. Ηἶπη, τη ἢ 

ἃσαϊηβὺ ἢἷ5. Ὑν}}], ἰπο 1Π|6. ΒΟΠΟΟΪ : θτΘ 1πΠ6 γουσῃσ Πιδπ ΤηΔ 65 500} 

σιθαΐ απὰ ταρὶα ἠῤξ όσον ἴῃ Ἰθατηΐησ {Ππᾶΐ 116 15 8016 1ο ΘΔ ἢ} Ηἷ5 ΤᾺ ΠΟΥ, 

Ἕ Τὰ το ἬΝ νοϊασθ οὗ πιοίακο' ΓῚ ΤΗΝ οὔ τη Ογαίογες ασισοῖ νι 168, 
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πῆο οχυ 5 αἱ ᾿ἷβ ὈΓΠΠαπΈ ΒΌΘΟΟββ, ἴΠ6 τηοβὲ οχίγαογαϊπαγυ {το Κ8 
ἴοτ 1:6 αἰίαίηπιοηΐ οὐ "8 οὔἶθοῖ ; θὰϊ 85 ἢΘ 18 ΠΟῪ Εἰ πη 56  Γ δ] σ ῖ- 
ἐποὰ, ἀπὰ μ85 ταϊβεὰ ἢ πιβθῖΓ ἀθονα ουηδίἀογαιίοη οἵ τίσι ἀπὰ ἀυίν, 
Ὧ6 ἀδηΐοβ πὰ βοογῃβ ἴῃ {Π6 σοδιβοϑί πᾶπη Γ 16 τοϊδιΐοη ἴῃ ἡ ΒΪ ἢ 

δ βίδηδβ δοίῃ το ἢἷβ ΤΊ μοΥ ἀπὰ τποῖμοῦ; ἢ ἀδίδπάβ Ηἶβ πϑὺν ορίη- 
ἴοπβ υυῖτἢ 1:6 το ποιηθηίβ οὐ Βορ ἢ βίσυ, δηᾶ, τοϊογείπσ Ὀροη Ηἷ5 Κα ΠΟΥ 

Φἁ ἴδιο φορὰ Ἰοββοῦβ δ6 μιδὰ θείογο τοσοῖ νᾶ Ἷγομη Ἠΐπι, ΡΔΥ5 Ηἷπι ἵπ 1ῃ6 
ΒΆπι|6 οσοἷπ. ἴροη {{|5 (Π6 {ΔΊΠΘΥ, σατο οὗἉ ἢΐ8 ΟΥΤΟΥ, ἰπ νυ ἰδ ΐησ ἴο 

εοὶ τἱὰ οὐ δἷβ Θι ασγαββιηθηΐβ ὈΥ̓͂ αἰ ΒΗ ΟΠΟΒΙΥ ἀπ βΒορ βιϊο δ] Ομ σαη- 

ΘΥΥ͂, ΓΟΪΌΤΙΒ [0 8 Κ6 του δηρσο θρῸπ 10:6 Βοῖοοὶ οὔ ἴπῶΐ ρουπὶ οἱ ΟαΒ 58οὶ- 

666 δπηὰ Ὀροη ἰ(8 τηδϑίου, ἢ 18 οὐ σοὰ ἴο τοοοῖνθ ὕδοῖς 811} 1}6 

ΒΌΝ1]|6 ἀγσύτηρπίβ δηὰ πἰρὶ- ἥοννπ ν᾽ οὐὰβ νυ ποῖ 6 δὰ Εἰ πηΒ6 Υ τιϑὰθ 
0.86 οἵ, ἀπὰ {6 οἱὰ πιδη ἰου 6 }5 16 δι ὉΠ 5ῃπηδπξ ἰοὸ {Ππ|0 στουπᾶ. 

Ῥτοῖα {{|5 σοπποοϊδα νἱονν οὐ 1Π6 Β(ΌΤΥ, Ὑγ6 566 {πδ8 ἴξ ᾽5 Τπτουρἢ 

ουὶ ἀϊγοοϊοα ἀρσαίηβὲ {π8ϊ ργοροηβὶιν οὐ 106 ΑἸ ΘηΐδηΒ ἴο σοπίγουοτ- 
5'65 δηὰ ἰανν- 5 5, νυ ΠΟἢ Ὑγ 85 οὐ ΠΟ ΠΕΥ ῥτοτηοίοα ὈΥ {πὶ Γ ργαοῖῖοθ 

οἵ ροιείηρσ ἱπίο ἀδδὲ; δηὰ ἀσαίΐηβί 10:6 ρογπίοΐουβ, βορμϊβιῖοδὶ, ἀπὰ 
ῬΤΔΏρΊ ΠΡ ΟΥΔΤΟΤΥ, Ὁ» ἢ ΟἿ ὙΓΔΒ ΘΥΟΥ δὲ [Π6 Βουνίοθ οὗ {18 ἀϊβροβίεἴοη, 

ἴῃ ἴπ6 οουτίβ οἵ υβεῖσο, απὰ ρα Ὁ] ΑΥΙ͂Κ ἰπ τἢ6 ἀἰδουββίοη οὗ ἃ}} ρυὉ- 
1. ἐγαπβδοίίοηβ; δηὰ ΑὙβίορ Δ η65 ΠΟΥ͂ΟΥ ἴοβοβ ἃ ΟΡΡΟΥΓΌΠΙΥ οὗ 
σοπηθαιπρ {656 ὑπννὸ υἱσοβ. 

ΜΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, 85 1Π|6 ΒΙΌΓΥ 58 Βοὲ ἱπ δοίίοη ὈΥ͂ 1:6 βΟσΥΟΥΒΟ ΡΌΓΡΟΒΟ 

παὐνακοποά ἰη Βιγορβίδοθβ, ἃ5 ἰξ σοπιοβ ἴο ἃη οηὰ τυ ῆδη 6 5 ουτοᾶ, 
δηθὰ 85 {"|5 σμδηρσο Υΐβο8 ἵγοτη {Π6 ὑποχροοῖοὰ πὰ οχίγανδρδηΐ τὸ- 

Β0Π οὐ 1η6 ὀχρογίπηισπε ὕροὸη Ῥμοίἀρρίἀ65, νπο ἰ5 ἴο θῸ {πῸ ᾿πβίσγυ- 

τηδηΐ οὔ {π αἴ ποτ᾽ Β ἀδβίρση, (ἢ δοῦοοὶ οὐ Βορ βίγυ ἴῃ υνμΐοῖι {6 

γοῦτη ἴβ ἴο "6 Τοττηδὰ ἰβ οἰ δατν {6 ΐησο οὐ υν πῖον {π| νυ ποΐο δοιίοη 
(ἄγη ; (ογ ἰϊπ ἰπῆαοποο οα Ῥμοίάίρρίἀο5 ἀδοίδοβ {πῸ βυσοοβϑ οὐ [α}]- 

τα οὔτ νἵσυνα οὐ Βιγορδίδάσβ, δηδ, σοπβοσυσπην, {ππ ἰβδὺ οὐ ἐδ6 

ΒΊΟΥΥ οὔἰπο ἀγατηλ. 

“ΤΗΐκ, τποτοίοσο, ἰβ 100 υἱονν νν Ὡἰσἢ νὰ τιυδὲ ἰδκὸ οὐ τ τοϊαιίοῃ 

Οὐ ἴ6 βανοσαὶ μαγίβ (0 ὁδοῦ ΟΥΠΟΥ, παπιοῖν, {πᾶὶ τη Ργποίραὶ θα γ- 

Βοίογ 10 ψθΐ ἢ {π6 Ὑνβοΐο τοίσγα ἰβ ποῖ βοσγηῖθδ, γῆ Ππ5 ΠΟΠΟΓΟΙΥ 
βοδη οοππίδοτοά ἰοὸ θῸ δβο, ἰπ σοηβοηῦύσποο οὔ {Ππ| βίουυ Ἰΐπροτίος, 80 
Ἰοπα αἱ διὲκ βδορ, ἀπά οὔ εἷα νοίηρ {π6 Βυ ΠΌΤΟΥ αἱ {6 σοποϊαδίοη, Ὀυϊ 

διγορπίαἀοι δἰ πηβο; τυ θογοδι Βοσγαίοβ ἰα {πὸ ἰπιογτηοάϊαίο ΡαΤΙΥ 
ΠΟ ἰα ἴο ἱποίγοσι Ῥνοίἀἠ ρρίδου (οτ εἶν νἱοίουβ ρυγροβο οὔάμνο ἕιοῦ ; 
δηδ (μἷν 6 σχοσυίδι 5ὸ ρογίσοι!ν, {πῆι τὸ οἱἀ σοι !οτηδη ἰᾳ αἱ ἤχει 
ἀοσοίνοα ; ὕ61 διὸ βοὴ γδρη ἔγυίτ,, {πὸ ποίογο οὐ υ}οἢ, ροῦν Ηἷα 
6.65 το δία οὐγῃ (ΟἿΎ, απά το {πὸ ἀοκιτυσείνο ἰσπάσπον οὐ {ΐπ αγαπίσπι 
οἵ οὐυσαπιίοη. 
ἴρ “(Τμα ΟἸουάν" {6 ροοῖ ἰοϊγοάυσοιν ὧν 10 {πὸ οὐ ίπαϊ! δοῦγοο 
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ΨΊ ΠΟΘ, δοσογάϊησ ἰο 5 νίθυν, {π6 πουν- Δ Πρ] ἀπά Ρϑυπίοϊουβ 5Υ08-: 

ἴθι οἵ δἀποαίϊοη τΟΟΙΚ 105 Υῖβθ, Πα Θ]Υ, {Π6 ΒΟΠΟΟ] οὗ ΒΟΡΒἰΒ616Δ] 610- 

4θηοθ. Ηδ τϑργθβοπίβ 1Π6 ῬΗΤΟΠ ἰβί ΟΠ, ΟΥ̓ ΒΌ ΘΕ] 5όρ, 85 108 

Βθαΐ απᾶ οϑηΐτθ οὗ υπίοῃ, {Π15 ὈΘΙηρ ΠΟΟΟΒΒΆΤΥ ἰη ἃ ἀτγατϊηδίϊο μοϊπὲ 

οἵ νίονν ; δῃᾷ 6 οοποθηΐγαίθβ ἴῃ 1Π6 βοῃοοὶπηβίθυ {Π056 θϑβθηΐδὶ 

ῬΙΟΡΘΙΙ65 οὗ [Π6 56Π00] γν} 10} ἃΥ6 ἴο Θχρ] ἴῃ ἢΪ5 ῬΡΌΤΡΟΒΘ, ἱπέθυννου θα 

85 [ΠΟΥ͂ ἃ16 ἢ ΟἴΠΘΥ5, τυ οἢ. ὈΘΙοησ ἴο {Π6 Τ6ὰ] ϑιοογαΐθβ, ὉΠΩ͂ΘΥ 

ὙΏΟ58. ΠΑΙΠ6 8πη πηᾶβὶς 6 οἱοίμῃθα {πΠ6 ἀγατηδίϊο ρθιβοπᾶσθ. τη 

ἡπαϊν 8] σΘη γα]! Ζαύϊοη ννὰ5 ᾿Π ΒΡ ΘΠΒΔΌΙΥ ΤΘα αἰ βίῖθ ΤῸΥ 1Π6 σοπάαοι 

οὔ 1Π6 ἀγάτϊηᾶ ; πᾶ {1{15 15 [Π6 ροϑὺ 5 ΟΠΪΥ ΘΧΟΌ56 ΤῸΓ Τορσθβθηΐπρσ 

Ξοογαΐθβ νη 1Π 6. τν 8115 οὗ ἃ 50ῇ00], ἃ5 ἴπ6 ῬἘΠ]ΟΒΟΡΉΘΥ ΕἰτηΒ ΙΓ 

γγὰ5. ΟΠ ΠΌΔΙΠΥ τηονὶησ θοῦ ἴῃ ΡΌΡ]Ϊο, ἃ σοπίγδαϊούοη ὙγΒῖ ἢ μὰ5 

Ῥθθη οομβί θά 85 ἃ οοῃυὶποίηρ ρσοοῦ {παῦ {Π6 ΠΟ]6 ΘΧ ΟΠ, ἃ5 

γγ6 Πᾶγο ἰΐ, οΘου]ὰ πού πᾶν Ὀθθη ἰηθη ρα ΤΟΔΙΠΥ͂ ΤῸΓ Πΐτη. ΑὙΙΒίορἢ- 

8Π65 1ΔΥ5. ΟΡΘη ἴο τ15, νυ ἢ [Π6 οο]ογίηρσ, ᾿π4664, οὗ ἃ οαγοαΐατο, 1Π6 

ὙγΠΟ]6 ἱπίθυϊου βαυίηρβ ἃηα ἀοίηρβ οὗ [Π6 Β6Π00] ; Π6 ἀγαννβ ἃ βκθίοῃ 

οὔ (Π6 τηθίμοάβ ἀπ τη θ8η8 οὗ ̓ πβί γι ο0. ΡΘΟΙΠ]ΔΓ ἴο 10 ; ἃηα ΠΘ ΒΠΟΥΒ 

116 οχίθηῦ ἴο ὑνΐοἢ {Π6 τη ἸΒο ΘΓ Πὰ5 ΔΙ ΔΟΥ σΟΠΘ, Β'Π06 {Π|6 λόγος 

δίκαιος ἴ5. ΔΠ4Ό]6 ἴο ἀρίδηα Πἰπη56 ΙΓ; μ6 ροϊηΐβ οαΐ, {Ππουνῖβθ, τυ μαΐ 

ΤΟΒΌΠ]5 νγ6 816 ἰο Θχρθοΐ ΠῚ ῸΠ| {6 5600], ννῃδῦ ἱπηπηθαϊαΐθ σδ] τη 65 

τῃγθαΐθη ποῖ ΠΊΘΥΘΙΥ {Π6 ΡῬαΥΘπίβ {ΠΘΙΉ5ΘΙγ 65, ΠΟ ἸνΟΥΘ Ὀ]1 Πα ΘπουΡἢ 

ἴο ΘηοοῦταρσΘ 500} ἃ βυβίθιη οἵ δἀποδίϊοη, θαΐ [Π6 ΘΟΠΊΤΩΟΘΠ-ὙΘ8] 150 ; 

Δ, ἤπΆ]1ν, νυ μαΐ 1Π6 ῬΘΟΡΙΘ οὐριΐ το ἀο ἴο ἀηηἰ 116 1Π6 ΘΥ]] δ 115 

ΒΟΌΤΟΘ. 
ΤῊΘ ϑοοτζαΐοβ ἴῃ “ΤῊ ΟἸἹοι 5)" τηπβέ ποΐ, ἐμουθίοσο, θ6 σοηβί ἀοσθᾶ 

85 Ὧη ἱπαϊν 8], ΟΥ̓ Δ5 1Π6 ΘΟΡΥ Οἵ δῇ ἱπαϊν] πα] ; θα ἃ5 1Π6 ῥτίποὶ- 

ΡΆ] ρΡΘΙβοπᾶσο5 ἴῃ ΑὙἸΒίΟΡ μα Π65 ΔΥῸ [ῸΥ {Π6 τηοϑβί ρῬαγΐ ΒΥσΠθΟΙ1ΟΔ], ἢΘ 

ἴοο τηδὲ 6 νἱθυνθᾶ δ5 5υτΏθ .] 108], {Παΐ 15, ἃ5 116 τοργοβθηΐαίίνο οὗ 

1Π6 56Π00] ἀπᾷ οὗ 15. Ῥυϊποῖρῖθ. Απᾶ ἃ5 Ὑ78 566 ἴῃ δῖπη ἃ βοοᾶ 468] 

ὙΠΟ ΔΠΒΎΤΟΥΒ ἴο ἴΠ6 ἱπαϊν  ἀπ18] ν]ΠΟΒΘ. ΠΆΠῚΘ ἃ Πα Τηδβὶς ἢΘ ὈΘΆΤΒ, 

ηᾶ τηποῖ, ἴοο, Ὑν ΒΟ 15. μποίθσοσθπθαὶ ἴο Πΐπη, ΔΙ ΓΠΟῸΡῚ}., ὈΥ͂ ΤΏΘΔΠ5 

οἵ οοτίαϊη δἰ] ϑίοηβ, αηα {Π6 ᾿ησϑ παν οὗἉ ἀγατηδίϊο σου Ι ΠΙΊΟΠ, {Π656 

ὑνγ Ὧ16 διηα]σαιϊηαίοα ἰοσοί ΠΟΥ, 50, 150, ἴῃ 1Π6 οατδοίθυβ οἵ Βέσθῃ- 

βἰαᾶθβ ἀπά Ῥμοιαϊρρ 65, τη ΠΥ ὑγαϊβ νυ] Οἢ. ἃ. ΡΟΥΓΘΟΙΥ ΔΡΡοβὶΐθ 

ἴο {π6 ΟὈ͵δοῖβ νυν μοι {ΠΟῪ ἅτ ἰπίθηάθα ἴο {ὙΡ Γγ, τὸ σοτηθποᾶ ὙΠ ἢ 

ΤΩΔΗΥ͂ ΜΝ ΏΪΟΝ ΤῸ ΟΧΙΓΑν ἈΤΆΠΕΥ σαγοαίγοά, δηᾶ {Π|Ὸ ογθαΐαγοβ οὗ ρο- 

οἷΐς Ποίίϊοθ. ϑίγορβίαθβ, ΤΥ ΘΧδΙΏΡ]6, νΠΟΒΘ. ΠΔΠῚΘ 18 ΘΧΡΙ αἰποᾶ ὈΥ͂ 

ἢἷδβ ΤΠ ΠΟΥ ἰο ον]} (γ. 1455, σοΙηρ. ν. 88), ἀηὰ ὈΥ 1Π6 ΡΙϑαβασθ ἢΘ 

[165 ἴῃ ἀἰδβίουτίησ τἱσῃΐ (ν. 434), [5 16. γοργθβθηΐαίίνο οὐ 6 σοσᾶ 

ΟἿ «ἴπλθ, ννουκίησ οὐδ 115. οὐ ἀοβίγιοιίοη ὈΚῪ 1η6 ἃραπαογχηθηΐ οἵ 

{π6 Ἰαθογίοιιβ, {γα σα] ροαβδη 8 11 {8, ὈΥῪ 1ΠΠ ΒΕ ΤΙΟΙΒ τη ΥΤασ 65, ἀπ 10. 

τηδιο ἰπῆπθποο, Ὁ. {π6 οχίγανασαηὶ Π{{Ὸ τυ  άο ἢ ΒΪΒ. Βοη Ἰοδᾶς ἴῃ Θοη- 
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ϑοαφύσποο οἵ ἰΐ, πὰ Ὀγ τ ἀθ δὲ πὰ ᾿δνν-50}5 να οἢ 1}}18 οσσαβίοηβ, 
8}} οἵ νυἱΐοῖ ρθη {ἶἰ6 ἀοογ ἴο Βοριἰβιϊςδὶ δἰοααθ ποθ ; ΟΥ, ἱ γ οι νν}}}, 

Β6 ᾽8 1:6 τορτγεβϑηίδεϊνο οὔ {6 θ᾽ θυ ρογιίοη οὔ [6 Αἰμοπίδη ρθορὶο, 
ἴῃ ἐἰιῖβ ἀδηρσθτοιβ οτίβϑὶβ οὐ {6 1 Γ δα ῖγβ. Α.8 ἴῃ ΒΌΙη6 ΟἴΠΘΥ ομᾶγδο- 
ἴ6τ5 οὗ 1π6 οοτηοά θ5 οἵ Ατίβίοριδηθβ, νυ ον ργθβοπὲ 106 Ραφρὶθ 

πάν αἀἰοτγθηϊ ἀβρθοίβ, ΤΥ θχδιηρίθ, ἰμ6 Ποτηο5. ἐἰτηβοὶΓ ἴῃ “ὙΠῸ 
Καηΐρθιβ," αηὰ ῬμΠοοίθοη ἴῃ “ ΤῊΘ Ὑ ἀ5Ρ5,᾽" [Π6 ΤῸ 18 δἰ νν αν 5 ἃ στουηά- 

ψνοτκ οὐ ἐγ δηὰ ποηοβίν, Ὀὰϊ νυ μΐοῖ 15 δ] ονεὰ ἢ (αἸβομοοὰ δπὰ 

Ἰοὰ ἰπίο ΘΙΤΌΓ, πὰ ὑνῆο86 συγ δηὰ τοβίοσαίίοη ἴ0 ἃ ΒΘ δ ἢν ἀπὰ υἱρ- 
οτουβ 5ίαίθ, δηὰ ἃ τίρει νίϑυν οὔ (πίη ρβ, ἔοσπι 16 πὰ δηὰ αἰπὶ οἵ (δ6 
ἀγαπᾶ ; 80, ᾿ἰκουνίβθ, ἰπ “ΤῊ ΟἸου5,᾽"" ἃ βίοκῚν ἀϊβροβίείοη οἵ {10 

Ρθορῖίθ, [η6 παίωγο δηὰ ὑδπὶ οἵ νν μἱοἢ ἅτ ρογίγαν θὰ ὑπάθυ (Π6 οδτ- 

Δοίοτ οἵ ϑιγορβίδοβ, ἰπ 106 τηοϑὲ ΠΥ ΘΙΥ͂ ΘΟΪΟΓΒ οὗ οατίσαίατο, ἰΒ Το ρ- 

τοβαπίοα 88 1:6 βοῦοοὶ ἱπ νυ μἰσἢ {πὲ ΡΟΙΒΟΠΩΡΟ 566 ΚΒ {Π|6 τηθδῃβ οὗ 

οδιαίϊπίησ ἴμο οὐὐθοὶ οἵὨ μ᾽8. ἀσβίγοβϑ, θα: ἰβ συτοά ἐἰἸ6 τηοτηθης {μπδὲ (86 

(Ὁ ορογαιίοη οὗ {086 τηθδὴβ ἰ8 ὈΠΟχροδοίθαϊΥ Ὀγουσις τὸ Ἰίραῖ. 
Ῥμείάϊρρίάοβ, ου 18:6 οἴθοῦ μαηὰ, 18 1π6 ῥἱοίατθ οὐ 16 ποὺ οἵ πιοᾶ- 

Θγη {ἰπι68, ἰπ {6 γοῦυηρ τησῃ οἵὗὨ ζαβιιΐίοη δὲ σοπηίηρσ οὐϊ ἰπίο {Π|6 

ννοτἀ, γῇ 86 βίγυρρσίθ γτἢ 186 οἷάοτ ροηθγαίίοη ἰβ ροϊπιθὰ ουἱϊ ὮΥ 
ὑγοτγάθ οὔ ἀοτίβίοῃ δηὰ γαῖ !Πουγ. ΤῊΟ Αβμοηδ 0 ]6 ἀπά ον δ] σθβαῦθ 
Ραδβδίου [ὉΓ ἸΟΥΒΟΒ ἃπὰ σΑΓΓΙΔΡῸΒ ἰπ ἴΠ6 γουησ τηδῃ οὗἉ 116 {{π|6 ννᾶϑ 
δοσοιηραηϊοά Ὀγ λαλιά (ἰοφυδοίουδη85) δηὰ ΠΟΥ νμ016 γαίῃ οἵ νἱ- 

αἰουῦπ ὑγορδηβίε 65 ; δηὰ γοὶ ον τὴσοἢ ὈδίοΥ ὑνουϊὰ ἰξ ὕ6, 85 Αὐίβ- 
τορνδῃ65 ἱπιρ! 65, (0 Ιδᾶνο {6 γοῦτῃ το 1650 ραγβαΐβ, δηὰ Ποπουαὶν 
56. ὕὉρ ἀραίπδι 1η16 Ι6Β56Υ ΟΥ̓] οὐ 1:6 ἀοθίδ, νυ ίοι μα στόν οὐϊ οἵ 

ἔπσπι, ἐδ ἐππδὲ, Γγοπὶ βε 1 δ᾽ ἀπὰ ἀἰβμοποδβὶ τηοιίνοβ, Θποουγασοιησης 
διιου!ά ὑ6 αίνοη 10 νιν δ1 νν88 σαἸἰσυϊαῖοα ἰο ρμοίΐίβοη 16 γουΐλβ ἰῃ ἐμοῖς 

τ μοατίδ' οοτο, πὰ {ΠΟΥΘΌΥ 10 ὑγίπρ ἀϊδογάου ἰηΐο 81} ἀοπιοδείο ἃπὰ ρο- 
1ἰεἰσα] τολαιίουβ ' Ιἢ ἰδ βοπδο, νυ μθ ΡΠ οίἀϊρρίἀοθ. ὀχργοδβοβ εἰ 

οι ἀπά πβδιίδίβοιίοη νυν νπδὲ ἢ πα χαϊποὰ ἴγοι {π|6 ἃτὶ οἵ 
ΟΓΆΟΥΥ, 85 ἐξ μὺϊ δεΐπι ἰῃ ἃ δἰτυδιίοη ἰὸ ργοόνο {δὲ ἰξ νγαῶβ σίρις (χ᾽ ἃ 

βοὴ ἴἰο σογγοσὶ διΐν μι μοτ, Βιγοροίδἀοα. τοίοτίβ ὕροη δἰπὶ ἰπ {650 
νοτγός ; 

“6 6 ὁπ ἀπά ἀγίνο ἄιναν, ἴοτγο ον ! Τὰ γαιποῦ Κδὸρ ἃ οοδοῖν δηά 

συγ, τθδη νῸ τα ὕσαι ἀπά τηδυϊοά," 
Τουία, τση, ἐν το Ἰοπδοη νυ ΐοῖν Αὐσίδίορμδηοβ γουὰ αἶνο τὸ οἷα 

οοπισπηροτγαγίοα ἰπ Αἰοην ὉῪ “Το ΟἸουάπ." ΙΓ ὁπο οἵἉ { ὑννὸ 
᾿ποδὶ δᾶνο ἰἰσ Ὑγν, 1οἱ 10 γουηρ τσ ἰπόδοϊχο τποπηβοῖνδα ἰη {νοΐ γ 
Βογβοδ δηά σαγτίασοι, ΠΟΌΥΟΥΟΥ ἰΐ ΤΏΔΥ ἀϊπίγοια γοῦ ; ὕὺϊ ομοοῖς τὸ 

ἰπδασηοο οἵ (νοδὸ βομβοοῖν, υη]δδα γοῦ υνἱδὴ 10 πῆᾶκὸ ἃ βοουγρο [0Γ 
ψουτνοῖ ἀπά (ογ {δ κίαίο ; σχίοττηίπδιο ἰη γουγβοῖνοι {πὲ ἀΐπμοησαὶ 
Ῥτοροηδίιγ Ἡδΐονν σπίαηρίον γοῦ ἰπ ἰανν. δυί, δηὰ ν μοι ὑγ τηδαῦο 
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οἵ [Πο56 Β0ῇΟΟ]5, νν1}} ΓηΑΚΘ ὙΟΌΪ 50Πη5 {Π6 ᾿πβίγατηθηΐβ ΟΥ̓ ΥΟῸΤΣ γαΐπ! 

ΤΠ6 ὙΟΌΠΡΘΥ ΡΟρυ]αίϊοη 6 {γ]65 ἴο ἀθίευ ἔτοτα 1ῃ6 56 1816 ΒΥ͂ 8 
ἀἸΒΡΙΑΥ͂ Οὗ [Π6 Ἰπ ΠΠ6 Γ5 Οὗἁ {Π6 56}00], ἀηᾷ οὗ {Π6 Ρ6416 [8665 δπᾷ θῆ- 

δυναϊθα 11 π|05 ὑν ἢ 10 σοπ]6 ουΐ οὗ 10 (ν. 102, 5604, 1012, 1171). 

γε οδη ποῖ, {ΠοΥΘΌΥΘ, 5ΔΥ [πα΄ {Π6 Ρ]ΑΥ οὗ “Τὴ ΟἸου 5" 18 

ΡοἰΪηΐθα αἵ ΔηΥ͂ οη6 ἀθῆπιΐθ ἱπαϊ ν 488] ; θαΐ ᾿ξ ΤΟΡΥΟΥ 65. 9Π6 σοΠΟΓΙΑΪ 

ΠΑ ἀδηΡΘΙΟῚΒ 5ΥΠΊρίοπη Οὗ {Π6 {Ππη65, ἰπ {Π6 Ὑγο0]6 μα [5 ἀπᾶ 118, 

ῬΟΙ ΕΑ] ἀπᾷ ἀοϊηθβίϊο, οὔ (π6 Αἰμθπίαηβ, ἀθυθὶορίὶπρ ἴδ ἴῃ 15 ΞΟΌΤΟΘ, 

ἴῃ ΘΥ̓ΘΙΥ ἰπίησ Ψ Ἐ]ΟΙ ΤΟβίθγθα 1{ ἀπά τηδᾶθ ἰ{ αἰἰγαοίῖνθ, πὶ [86 1π- 

ΒίΓυΤηΘ η5 ὈΥ νν ΠΟ 10 ννὰβ ΘβίδὈ 5η 6, ἀπ ἡνΠ]Οἢ σάν ἴο ἰξ 115 Ῥ6τ- 

ὨΪΟΙΟῈ5 ΘΠ ΟΙΘ ΠΟΥ͂ ; δηα {Π5, ὙγΠ116 Π6 5 ΓΙ ΟΙΥ ἀπᾶ Ἰοσίοα!ΠΥ ἀθᾶποοβ 

ΓΘ8] βῇἤδοίβ ἔᾺΌΤη Τ68] Οᾶ11568, ἃ5 ΤᾺΥ 85 [Π15 ἀθυθορηηθηΐ 15 σΘΟποουπϑᾶ, 

{Π6 ῬΘΥΒΟΠᾶρσΘ5 ὑγ ΠΟ) ὈΘΆΥ ἃ Ρατί ἰπ {Π6 δοίϊοῃ ΔΥ6 ΘΟ ΒΘα ΘΠ ΟΠ6 

Δ ηἀ 8]1 Πϊβίουιοαὶ. ἨθπΟΘ νγ6 Οδη ΥΘΤΙΥ ὙΓ761}} ππάογβίαπα {Π6 βίη 

ΤΟίθΥΘΠΟΘΘ. ἴῃ ΡΥ ΙΟΌΪΑΤ ΟΠδΥδοίο 5 ἴο σουίαϊη ἱπαϊν 815; ἂπα 1 

τὨΪηἶς [Ὁ ΤΟΥ ἴμαπ ΡΥΟΡΑΌ]6 {Πμαΐ σα ἢ ΥΘίΈΥΘ ΠΟΘ 15 ἰπ!θπηαρθα, ποῖ 

ΤΊΘΙΘΙΥ ἴῃ [Π6 ΡΘΥΒΟΠΑΡΘ ὙΠ ]Οἢ ὈΘΩΥΒ [Π6 ΠΆΤΏ6 οὗἩ ϑοογαΐίθβ, θὰ 8150 

ἴῃ {ῃαΐ οὗ Ῥῃθιαϊρρίάθβ, νυ ]]6 ἴῃ {Π6 ΟΠματδοίου οἵ Ξίτορβίααθβ {Π6 

Ροθύ οἠἱν Ὑπθδηΐ ἴο ροϊηΐ ἴο [ῃη6 ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ βσΘηΘΤΩΙ. 

ΤἼῊΘ δχοθββίνθ Ἰουθ οὗ ἤουύβοβ δχῃὶιιθα ἴῃ ῬΗρΙαἰρρί465, ἀπᾶ {π6 

οχίσανασαποθ σοηβθαιθηΐ ΠΡΟη ἰἴΐ ; [Π6 Ταρὶ βύτι 65, ἴοο, ὑυ]Οἢ ἢΘ ἡ 

ΤΠΔΙΚΘ5. ἴῃ ΤΟΔῚ Π655 οὗ ΒΡΘΘΟΝ, ἴῃ ἀοΡδθ ΟΠ ΟΥΥ, δηα π᾿ 56] 5} αἴτὸ- 

δᾶποθ, πα {Π6 τοϊαί!οη ἰπ ὙΠΟ Π6 βίαπαβ ἴο ϑοογαΐθβ, Θυ Ἱ ἀΘ ΠΕΥ 

Ροϊηΐ, νυιτπουΐ Τα ΠΟΥ ΒΘΆτΌΙ, ἰο ΑἸΙΟΙ 465, ᾿π πο τγ πᾶ ἃ]] 

πο 56 [δαΐιγθβ πηϊ64, ΟΝ. ὙΠΟ ΠῚ 811 [Π6 γοὰσησ τηθη οὗ 1Π6 ΒΙΡΉΘΥ 

Ο]45568 οὗὨ ἢΪ5. {{πὴ6 Ρἰπποα {Π6 11 Γα] ἢ, ἀπ γΏΟΤ ΤΠΘΥ αβϑίβίθα ἃ ἔδυν 

ΥΘΑΥ5 πουνγατα [ἢ ΘΑΥΓΥ ΠΡ {ΠΥ Ρἢ 5. ΡΟ] 168] Ρτο]θοΐβ. 

Ιῃ “ΤΠ6 ΟἸουα5,᾽" ΑὙἸΒΙΟΡΠαΠ65 ἱπίσοάμποοβ ΑἸοϊ θα 65 ἃ5 ἃ τοδαν ᾿ 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἃηὰ ἃ ἀθαυοῃόθ; ἃ5 {Ππ6 {τ οἵ {Πα ΒΟΠΟΟ], ἔγοότῃ νυ ἢ, ἃ5 

[Π6 Τἀνοτίίθ ΡῈΡ]] οὐ ϑοογαῖθβ, 6 ΒΘΘΠῚ5 ἴο Πᾶγο ββυθα ; ἴπ βΒῃοσί, 

85 1Π6 ἴγρ6 οἵ Ῥμοιαϊρρίθβ, δἰ ΠΟ σ᾽. 4}1 [Ππ6 {ταῖϊῖβ αὐἐτθαϊθα το 1Π6 

ΙδΊΟΥ ἅτ ποΐ ἴο ΡῸ Ἰοοκϑὰ [ὉΓ ἱπάϊν 8 }}ν ἰη ΑἸοΙϊθΙ 65, ἀπᾶ ἃ]- 

{ΠΟ Ρ. Πἷβ. Πα] 6 065 ποῖ ΟΟΟῸΓ ἰπ {Π6 ΘΟΌΥ56 οὗ ἴΠ6 ἄτατηα. Μοτο- 

ΟΥ̓ΘΥ, {Π6 ΒῈΡΡοβοᾶ ᾿ἰπθαᾶρο οἵ Ῥῃοιαϊρρίάθβ, ὑΟΒΘ τη ΠΥ (ν. 40) 

νγὰ5 1Π6 ΠΙθοθ οἵ ἃ Μϑρδοῖθβ, {π6 Τγθαυθηΐ τηθπίϊοη οὔ (παξ ἀπο]6 (Υ. 

70, 124, 825), ἀπά {Παΐ οἵ ἷ8 ἀθβοθηΐ ΠΌΙη ἃ σϑ] υγαϊθα ἀποϊθηΐ Δαν 

ΟὔΠ6 Ππαῖηθ οἵ Κοισύρα," ἀἰδεϊΠ ΟΕ] Ροϊπί ο ΑἸοϊ θ᾽ 65, ῃΟΒ6 το ΠΟΥ, 

ΤΟΙ ΠΟΙΏΊΔΟΝΘ, ν᾽ 85 ΠΘΥΒΟΙΓ ἃ ἀδυσηου οἵ Μορδο165,3 ἀηα ᾿ΠῸΠῚ ὙΥΠΟΒΘ 

(ΆΤΩΠΥ 1Π|6 ΑἸοΠλοηϊᾶδ,, [0 νν] 0} Κοισύρα ὈΘ]οησοα, Π6 μαᾷ ἱπμου θᾶ 

Ὧ15 ΒίΤΟΠ σ᾽ Ραββίοῃ ΤῸ ἃ νγ6}}- Τὰ γη 56 ἃ βία Ὁ16.2 ΤΊ β ρΡαββίοη ἴβ, ἰῃ- 

1. ΄τ 48 απᾶ 800. 9, ΡΙας, Αοεὶν,, ας. 1. 3, Ἡρτοῦοξ, νἱ,, 191, 

Ἰάδω. 
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ἐοοὰ, δτουσαΐ Γογυναγὰ ἴῃ 1π6 σᾶτθ ἴδκθη ΒΥ ΡΗΘίἀϊρρίἀθβ᾽ τῃοί μου 
τἰαὲ 16 τνοτὰ ἵππος 5ῃουϊὰ 6 ἱπίγοάσοα ΒΟΙΊΘΏΟΥ ΟΥ ΟΥΠΟΥ ἰηίο ΐ5 

ΠΆΠῚΘ, 85, ἱπ ἐγῖῃ, ἰἰ ἀἰὰ ΟΟΟΌΓ 4150 ἰπ ᾿ἹἹππαρέτη, ἴη6 ἀδιιρηίου οὗ 

Ηἱρροπίουβ, δπὰ υυϊίο οἵ ΑἸἹοϊδίδἀθβ. ὙΠ 811 {πΠ656 οἰγουτμηδίδποοβ 

ἴο ρμοίπε ἰξ ουξ, τπ0 ματὲ οὗὁὨ Ῥμοίάϊρρίἀ65 ἴῃ 186 Ρὶδὺ σουἹὰ ποῖ δύο 

[αΠοὰ ἰο τοτϊπὰ (6 Αἰ δποπίδη5 οἵ ΑἸοϊδίδά68, νῖο, ἀϑουὺς (818 εἶπηθ, 

ΟΥ Βοισυν δὲ σαΥ ΟΥ, θοσᾶπ ἰο πορὶθοΐ, ἃ8 ΙΒοοαῖθβ 58 08,2 {Π6 οοη- 

16515 οὗἁ {6 γυπιηδβίδ (ἀπὸ (ἢ 5 18 ἂπ ἱπιροτίδηϊ τηδίίογ ἰπ σϑίθσοποθ 

ἴο {6 ρμὶδὺ οἵ “Το ΟἸου 5}, ἀπὰ ἴο ἀσυοίθ πἰπηβ οὶ Γ ἰὸ [ῆ056 64 65- 
ἐτίδη δηὰ οἰατίοἰεοτίησ ΡυΓΒα 5, τὸ τυ μοι ΒΘ τνὰβ ἱπάθοϊρα (ῸΓ ἢἷβ 
ΥἱΟΙΟΤΥ αἱ {Π6 ΟἸγτηρίς σάπηοβ. ΤῈΘ ΨΟΙΥ͂ πᾶτη6 οὗ Ῥηοίἀϊρρίἀ65 15 
ποΐ ἃ ΡΌγο ἱπνεπιίοη οὐ Ατβιορθδηθβ, θὰ: ΓΟΥΤῚΒ δὲ ὁπ06 ἃ σοπηθοῖ- 

ἴης Πἰπκ ϑσίνγθοη [06 γοῦ ἢ Ηἰ β ΙΓ πὰ {μὲ ῬΗοίάΐρρυβ, βοὴ οἵ ΤῊ 685- 

δΆ10Β,} 0 νγϑ ὁπ οὗ 16 δποοβίουβ οὗ {6 Τ᾽ θββα δὴ ΑἸουδάδ;, 

ἔΠΠΟἿΒ ἴοτ {ποτ Ὀγεοὰ οὗ ΠΟΙΒ6Β; δηδ, δὲ {Ππ|6 βδπηδ {ἰπ|6, ὈῪ 115 ἤπδ] 

Βυ Πα θοβ, ἰΕ Κοορα ὕρ (6 δἰϊυβίοη ἰοὸ ΑἸοϊδίδαθβ, υνο παὰ ΠΠκουνῖβο 
ἐιϑαγπδὰ {Π6 βοίεποθ οἵ 186 τπαπὸσο, Ὀοτἢ ἴῃ τι ἀΐης πὰ ἀτγίνίηρ, ἴῃ 

ὙΠΟΒΒΔΙΥ ; δηὰ {6 Βαῖηθ σοτηραγίβοη υυ ἢ 1Π6 ΑἸδυδάδ» 18 ἱτηρ! θὰ, 

νυ πΐσ γθ ἥπὰ αἷβὸ ἴῃ αι ΥτΌΒ," ὙΠῸ 1618. Ὁ8 (παΐ ΑἸοΙ Οἱ 65 βροῦὶ 
μεῖϑ «πὸ ἰπ ΤΉ ΘΒΒΔΙΥ, Ὀγοθάϊηρ ΠΟΥΒΟΒ, ἂπὰ ἀτγί νἱησ ΘΆΥΒ, υν ἢ τηοτο 

Τουάηοεα ΤΥ μογβο- ἤδδὴ ονοη 1π8η ἴη6 ΑἸουδάδ. Απ αἰαβίοη, α͵8ο, 
τὸ τὴ Ὑγ 6 }}-Κηοννη ἰπίμπιίηθ τραυλισμός οἵ ΑἸοϊδίᾳ65, οὐ [ν}8 ἀδίδοι 

ἰη {πὸ ἀτιϊσυ]αίίοη οἵ σοτγίδίη ἰοιίοτγβ," σουϊά ποῖ [41] ἰὸ χ το διΐδη- 

κίοη οὔτο Λιμοπίδη ρΌδ] ας το {158 τοτοδυκδῦϊο ρογβόπᾶσο. [{ τη, 

{6 ἀοίοτν ννὸ τοργοβοηίοὰ Ῥμοίἀϊρρίἀο5 ἀἰά θὺϊ ἱπιϊίαίο 5: ἐσ Ή}ν τΐ8 
τραυλισμός π᾿ ἀρρτορτίαι 6, ραβδαροβ, απὰ ἱΓ "6 ὕότθ ἴῃ ͵β τηδδὶς ἀπὰ 

σοπόσοις ΠΥ γοβοτηδίδησο ἰὼ ΑἸοϊδίαδδ, ἰπσγο 88 πὸ Τυτί μου οὐ- 

σαδίου Ὑυμπδίονου (Ὸγ δἷ8. πιο; πὰ νγὸ ποοὰ ποῖ ᾶνο γοσοῦγϑο ἰῸ 
τνὸ δυρροπίείοη {ὐᾶι 5 ποῖ δοίης τηδηϊτίοποά ὈΥ πᾶπηθ ἰπ {π 6 ΡΪΔΥ 
55 οὐνἱηρ ἴ0 δὴν ἴδᾶγ οὐ ΑἸοϊδϑίαδοβ, νγῆο ἀϊὰ ποῖ υπάογπίαπά δυοὴ 
τα ογῪ οα {ἶὸ ρμᾶτί οὐὨ {πὸ σοιηῖς ρμοείβ, βίπσο {πῸ οἴμοΥ οδαγαοίογί"- 
εἰσι Ὁ. ννθ ον πὸ νυν ἀσαίρηδιοά νγογα δυδιοί Εν σοτηρ είο δὰ ἰπ- 
τΠ χίθ᾽ο ἰοτ οομηίς γοργοβοηίαιίοη ; αηά {πὸ ἡγμοο νγᾶϑ αὔδείδά νυν 
τασσῖν τοόγοὸ ἐγοούομῃι δρά ἀγοῖ ΤορΌστΥ {θ δὴ ἰἶ, ἰὰ αὐδῥκίοη τὸ {ναὶ οἵ 
βοογαίου, {πὸ πδῆῖο καννίδο οὐ ΑἸἹοϊδία δος μά σγυάοὶν ἀσδίγογοά 180 
ψινοῖο τί άϊο, ἐξ δοίην αἰγοιάν χυΐμο ρίψμαπε σπου ΤὉΓ ἃ σοπίοστηρο- 
ΤΌΓΥ ἀπάΐϊοπσοο. Το ῥὑγοοῦ οὔ δὴ δ] υβίου ἰῃ “ Το ΟἹουδπ" τὸ ΑἸ]οΐ- 
τἱοδσα, δηά ἴο {πὸ γουϊην νυ δινασγοά ἴῃ εΐ5 ρυγνυ τ δηά ὀἰδροππίοα, 

ἃ, Ῥίαι, Αἰεῖδ,, ς. Κι Ἰμοςσ, ον. ἀὲ Βίία, ν. ὅθ, ο. Βολίκον, 
5. ἴ,.6. Ουρανο Ρίωξ, “41εἰ. ς. 11. 3. ποιοῦ, Πὶ, ΠΗ, σ1Ὰ. 

4 ἴθ Αἰδισπανοι, χῆ, ς«, 9, ». δδέι.6: '"ν Θεγγαλίῳ δὲ ἱπεννρυφῶν εὐἰὶ δειστῶν 
ὧν ̓ Αλενοῶν ἱστιεώσερ»ς. 5. γνιαγεῖν, Αἰο, «. 1, 
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5. ΘΟΙΠΙΙηΘα 4150 ὈΥ [Π6 βθοοπα δτσιμηθηΐ ρτοῆχεα ἰο {Π6 ΡΪ]αν, δἃπά 

ΒΥ 116 ποί!ς6 1ξ οοπίαϊ!η5β ὑπαὶ ΑἸοΙδΙαἀ65 δηᾶ ἢΪ5 ρασίν μπαά ργθνθηΐθᾶ 

1η6 ἢγϑβί ρυ]Ζθ Ὀθίπρ αυναγάθα ἴο Αὐϊβίορῃμδηθβ ; ̓τοτῃ νυ ΒΙΟ ἢ 1 15 δυ- 

Ιἀοπΐ, συ ἢ ὙΓΘΥΘ 1Π6 ἔδοΐ ποῖ ῬγοθδὉ]16 ἴῃ [56], ἐπαΐ ἃ θη άθ ΠΟΥ Βο5- 

1116 ἴο ΑἸοΙθ1 465 ἀπά ἢΪ5 ΓΘ 5 νγὰβ ρεσοθι γϑᾶ θύβῃ ΒΥ 1Π6 δποϊθηΐξβ 

πη {15 ἀγαγηᾶ. 

Τὸ νγᾶβ δ]5ο δρουΐ {Πἰ5 {{π|6 {Παΐ {Π6 ᾿πιἰτηδοῦ Βαίσγθθη ΑἸοϊδίαθ5 

Πα ϑοογαίθβ νγὰβ δ 115 πεῖρῃηΐ, ἃ5 π6 ἢϊρῃξ τόση ΤΠ ]οη ἴοοῖΚ ΡΙΔ66 
ἴῃ {Π6 ὙΥΪΠΈΘΥ ΟΥ̓ [Π6 ἢγβί Ὑϑᾶαγ οὗ {Π6 891} ΟἸγτηρίδᾷ, ἐπαΐ 15, ἴῃ 1ῃ6 

ΥΘΆΥ ἴῃ ὙΥΒΙΟῊ “ΤῊΘ ΟἸου5᾽ νγὰβ στερσθβεπίοα; δηᾶ {86 βῆασθ ἔπ ὺ 
γοΐἢ μαᾶ ἴῃ {Π15 δησασοιηθηΐ, απα 1Π6 αββϑίβίαποθ νοὶ ΑἸοϊθιαθ5 

δᾶγ6 ἴο ϑοογαίββ, ΣῈ. τηδηϊΐθβδί ργοοίβ οἵ {μαΐ ᾿πίϊτηδου. ΑἸοϊδίααθβ 

4150, ἀθουξ {158 {Ἰτη6, τη πᾶν ὈΘΘὴ ἀΘΘΡΙΥ δησαᾶσθαᾶ ἰῃ ΡῈ] Ϊο αἴταῖτβ 
Βαΐ 1π6 4υθβίϊοη δυῖβθβ, ὙΥΥ αἸ4 ΑὙἸἰβίορμαπθβ, ΘΠ ΗΘ σᾶγο ἃ 

ΠΆΠΊΘ Δ Πα Τη85Κ ἴο {Π6 Τηδβίου οὗ {Π6 ΞΟΠΟΟ] οἱ βυ ]οῖν, νυ ΒΟ τνᾶϑ 

50 ἔοτεῖρσῃ ἴο [ῃ6 Το 8] ϑοογαΐββ, βθ] θοῦ 1ῃΠ6 πδῖὴθ δηᾶ τηδβκ οὗ ἴδαϊ 

ΨΟΙΥ ἱπαϊν αι] 1 

ΑὙἸΒίορμδπθβ βεϊθοίθα ϑοοσζαίΐίθβ, ποῖ ΟἡΪΥ Ὀθοδιβθ δῖ ὑγΏΟΪο δχ- 

ΤΘΙΙΟΥ ἃηβ ΠΪ5 τη066 οὗ ΠἰΠ 6 οἤδευθά ἃ τηοβέ δρρσορσϊαΐθ σηδβὶς ΤῸ οοτηΐο 

τορσθβθηΐδίοη, θὰ 4150 (η4 {}15 νγὰβ ἢΪ5 ἢ] οὕ γθα50}} Ὀδοδιιβ6, ἴῃ 

{Ππ656 ΟἸγουτηβία ΠΟ 65 85 Ὑ06]}} 8ἃ5 ἴῃ ΤΏΔΠΥ ΟἾΠΘΥ ΡοΪηΐβ, (Π6 οοσαρα- 

110Π85 οὗ ϑοογαίθβ δηα ἢΪβ τηοᾶθ οὗὨ ᾿ἰπϑίγαοιοη ὈΟΙΘ ἃ σγϑαΐ σθβϑιη- 

ὈΙΑΠΟΒ ἴο {Πο056 οὔ ῃ6 παΐαγαὶ ρἢ]ΠΟΞΟΡΉΘΥΒ δηα οὔΠ6 Θορῃϊβίβ. ΤῺΘ 

Ροδύ {05 ΤΟὰπη4 ἀθυπάδποο οἵ βυθ)θοῖ-τηαί θυ, ὑν]Οἢ σοϊηροβοά ἃ 

Ῥἰοΐατα βυϊθα ἴο ἢΪ5 υἱθννβ, ΠΑΙΤΉΘΙΥ, ἴο ΘΧ ΠΟΙ ἴο ἔΠ6 ΡΌΡ]1Ο ἃ Τηδ βίου 

οἵ [Π6 56Π00] 6 ποθ {Π6 τηἸβο θοῦ ἢ βίτονυο ἴο ρὰΐ ἄονγη νγὰβ ὑγοσκ- 

ἴησ 15 νγὰν ἰπίο {Π6 Ὠθατίβ οὗ 1π6 Αἰμθηΐαη γουΐῃβ. 8 πιιϑὲ αἶβὸ 

ἴαΚ6 ἱπίο οὐσ οοπβι ἀθσγαίίοη {πῸ ᾿τηροτίαπί ἔδοΐ, {πα΄ ΒΘν σαὶ ἱπαϊν]α- 

11.815, ΒΊΟΝ ἃ5 ΕυσρΙ 465, Ῥϑυῖο]θβ, ΑἸοϊθίαθβ, ᾿ΓΆΘΥ ΘΠ 685, δα Οτὶ- 

145, γγο βαυρροτγίθα {Π6 τηοάδτη βυβίδτη οἵ δἀποαίίομ, 616 ἴῃ οἷο56 

ΒΔ Ι 5 ΟΥ̓́Ϊ ΠΕ ΠΠΔΟΥ Ὑυ ἢ Θοογαΐθβ, δηᾶ ἴη ρατί, ἰοῦ, νυ 1Π6 παΐαγαὶ 

ΡὨΠ]Π ΟΡ  Υ5 δηᾶ ΒΟρὨΪβίβ : ἀηᾶ {015 ΠοΙρθὰ ἴο σῖνϑ δααϊθοπαὶ το] ϊθ 

ἀπ Ἰίσῃῦ το {ῃ6 Ροτίγαϊξ οὗ 1Π6 τηᾶπ ΜΏΟῸ νγὰβ {Π6 σθηΐτθ δτουπᾶ 
ὙΠ Οἢ 1Π6Υ πον. - 

1 5Βῃουᾶ θ6 τθοοϊθοίθα ἐμαΐ 1ὑ νγὰβ ποῖ {π6 οδ]θοΐ οὗ Αὐἱβίορμα 

Π6Β ἴο ΤΟργοβοπί ϑοοσαΐθβ ἃ5 "6 δρρϑαζϑὰ ἴο μἰβ οοπῆδοπεϊαὶ ΡῈ} 118, 

ἴο Χοπορποη, ἴο Ρ]αΐο, ἰο Ῥῃάο, ἰο Οθθ68, πᾶ οἴμυβ, Ὀὰΐ πονν 

μ6 τηϊρῃΐ θ6 τορτοβοπίθα ἴο {πΠ6 στθαΐ τηδ585 οἵ {π6 ΑἸ πιθηΐδῃ ΡΘΟΡΙΘ, 
τπαὶ 15, μον ΠΟῪ σοΙηρτθ μι θπαθα πὰ Ἰυᾶρσοα Ἰΐτη τόση ἷβ οαϊννατὰ 

πὰ υἱβίθ]6 βίσῃβ, ἀπ ΠΟῪ 1ΠΘΥ͂ ὑπάἀογβίοοα πὰ δρργθοϊαιθα {0 

Ἐ508] οχίγανασάποοβ οὗ [Π6 σοτηΐο Ροδίβ ; ἴπ βιοσί, Ποὺ ἴδ ὑνὰβ ἴο ὈΘ 

τηαπασθᾶ, {παΐ νυ Ὡ 116 ΗΪ5. Πᾶπη6 ἃπᾶ [15 τηᾶβῖ, οατσαϊυγοα ἴο {86 11}- 
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τοοβί, υγοτο Κορ ἱσρεῖθον ὈῪ Ταπἀδτηδηίαὶ Δ ΠῚ πἰ τἴ65, 1ῃ}6 ΤΌΥΠΊΘΥ το ΐρὶιν 
ΔΡΡΘΩΥ δυο ΘΠΕῪ Ἰυβιῆθά, ἀπᾶ 6 ποΐ ἱπιρτορου!ν Ρἰασθὰ ἴῃ οοη- 

πϑοζίοπ υυῖτἢ ἱπάϊ ν᾽ ἀυ 815 ν ΠῸ ὑγοσο ἀϊβρίανίηρ ὈΘΙΌΤΘ 1ῃ6 ΘΥ̓65 οἵὗἉ {116 

ῬΌδΙο τ}6 σουπηβ τυ ἢ οἢ γογα ἀθυθϊοροὰ ἴῃ ΑἸοϊδδ 65, ἀηὰ ἐδ ΘΑ 

ΤΟΒΌΪ15 ἴο νυ πο οἢ (ΠΟΥ δὰ ρσίνοη θίγῃ. Βυΐ 85 1Π|6 ΡῬθορὶθ βᾶνῦ ὅοο- 
Γαΐοβ ΤΌΓΟΥΘΥ ἀπά ἀδορὶν δπιρίουθά, οἰἐμ συ ἴῃ τηράϊιαιίοηβ, {κῷ 186 

παίαγαϊ ρἢΠΟβορθοτβ, φροντίζειν, ΟΥ̓ κ6 1π6 Ξορ  βὲβ ἴπ ἰηβίγασίνθ 
ἱπίδτοσῦγβο ἢ 1η6 γουΐϊῃ, σοφίζεσθαι, ἃ5 ῬοτΐοΙ]65 οἰ ϑὰ ἱξ, ἀπὰ 85 

βοσγδαίθβ νγὰ5 Τγο]ΠΕῪ δπρασοὰ ἴῃ σοπνογβαίίοι υν] ἢ ἴπο56 ϑορὶι- 

ἰβίβ (δοβίἀθβ τηᾶπΥ ΡΑΙρΡΑΌ]6 Ροϊπίβ οὐ γϑβϑιηθίαποθ, σαουϊαίοα ἴοὸ 
τηϊβιοδὰ ουὸπ ἴπο56 ψνο οὐυδβοσυ θὰ ΗΐπῚ ΠΊΟΤΘ ΟἸ0561γ), ἰξ υγουἹὰ πὸ- 

ΘΟΒΒΆΓΙΥ ΓΟἸονν {π8ῖ {ΠΟῪ τοσκοπρὰ Ηΐτη ὁπ6 οὗὨ {{π2ΐ σοΙη ΠΥ, 85 

ἈΠ βολῖποβ εἰτηβο ἀο65 τυ ῃ  η" ἢ 6 0815 Ὠΐτη ἃ Θορ δὲ ; Ἰυάρσίησ, (6 η, 
85 πον ἀἰά, ἔγοτῃ ουϊνναγὰ Δρροάγᾶποο8, {ΠΟΥ ρἰδοθὰ Ηΐπη ἴῃ {Π|6 Βᾶ πη 

φαϊοροτΥ Ὑν ἢ 1Π056 οὗ δἴ8. ἀββοοίδι 68 ὑγβοῃ (ΠΟΥ Κπονν 0 6 πηοδί 

δηραροὰ ὁπ 186 {πδαΐτγο οὐ ρυθ!ς 16. Αὐιβίορμδηθβ ΗἰπΊ56} ΒΘ 6 ΠῚ5 

ἴο πᾶνο μα πὸ οἴου ποίίοῃ οὐ ϑοοσγαίοβ ; δὲ ᾿ἰϑαβί, {π6 γ 8016 ταησθ 

οὐ δι΄ὲ5 σοιη θα ΓΓΠΙΒΙΟΒ ὉΒ ὙΥ1ΠΠῚ ΓΔ ΠΥ ΟΠ αγαοίουίβεῖο γα 18. ρΟτί ΟΕ Υ 

αἰπηατ ἴὸ ἔπ Ρἰοίατο νγὸ πᾶν οὐ πΐπη πη “ ΤῊΘ ΟἸου 5." [Ι͂η “ΤῊΘ 

Βίγάβ᾽ (ν. 1282), (6 ρῬοοῖ δχργθββοβ ὈΥ̓ ἐσωκράτουν 16 ἰάδ68] οὗ ἃ 
Βαγάν πιοάδ οἵ "δ, δηὰ πορὶθος οὗἁἨ ουϊνναγὰ ΔρΡρΘΆΓΘΠΟΘΒ; ἀπά ἰῃ Υ. 

16δή πὸ τοργοβοηῖβ ϑοοσγαΐοβ, ὑγο 5 ποτ σα! δὰ (6 ἀπιναβηθα 

ιἄλουτος, ἃ5. ψυχαγωγός, σΘοηἀθοίουῦ οὐ ΒΟΌΪΒ, Δ ΚΟΥ οὗἩ ἱπιδρθβ, οοη- 

ἡαγογιῦρ οΥ̓ βρί γί 5, νο 5 οὔον δὰ ΓΚ {π|Ὸ δινδάοννν ΓΟΥΠῚΒ Οὗ "15. Βοῖ!ο]- 

75, ἀἰποηρ ὑγβοι ΟἸτορἤοη 18. ῬαΤ ΘΟ] ΑΥΙΎ ἀοβίρπαϊοα, (6 58Π|0 

ὑγ0 '5 ἀϑβαῖ δὰ αἷδὸ ἴῃ “ΤῊ ΟἸουάβ,᾽" δηὰ οἡ ναγίοιβ οἰ Υ οσσα- 
βίοπβ ὈὉῪῚ {π6 σοπιίο ρορίβ, 85 106 σοηδάσπιία! {τἰσηὰ ΟΥ̓ μνΐ5. γου. 
Απὰά ποῖ οηἱν ἴῃ “ὙΤΗο ΟἸουάπ,"" Βὺῖ ἴῃ “" ΤΠ6 ΕΤΟσΒ" δἷκο, ΠΟῸΓ {ΠῸ 
πὰ, τὸ βοοσγηιία ἀΐδίοσυοπ ἅτγὸ τί ἀϊσυϊοά ἃ5. βοϊοσπιη τὐναθθϊο αηάᾷ 

ΟἸΠΡΙΥ ποηδόηδο, ΑἸπουρῖν, ᾿πογοίογο, {π6 οἰ οὐ ρυγροβο οὐ βοογα- 

[δι᾽ ἀρροῆγπησο ἴῃ “ ΤΊο ΟἹου ἀπ᾽" ἱπ ου ἀοσουηΐ οὐ ΑἸοϊθίπἀ δα, τυῦο 

ἐπ ῬΓΙΠΟΙρβαΙν αἰπιοά δ ἰπ ἀπ δ γασίον οὐ Ῥμιοίάϊρρίἀοπ, ἀπά τνουρν 

το ΐν πιοιίνο (ον ἰπ τοδυσίηρ δὲπη ποσοβδαγν ἰηΠυσησοά {6 Τοτπηδιίοι 

οὐ τοδῖ ονπγασίογ, ναὶ ἰ ἐπ αν άσηι {ναὶ {6 ρίοίυτο οὐ Βοσγαίον δηὰ 
υἷα κοιιοοί, 85 ρογίγαγοά ἰπ “Το ΟἹουδα," τᾶν ποὶ ογοδῖοά ὃν Ασὶϑ 

ἐσρθδπον ΤΠΟΤΟΙΥ (ὉΓ τπ 6 ρυγρόδου οὗ {πὶ σοτησάν, ὕσ01 {πᾶι πο δὰ 
ἴον ἱπ στουπά -νοΥκ ἃ ὀοήηίίο ἀπά ἀοοίἀοα τποῦο].---Αὐνίάσε ἤγονν 

ϑεενπ᾽. ἔπτεαν ση “ΤᾺΣ ΟἹοι ἀκ," ἰταναἰαίεά ὑν Με. Ὑ, ΚΝ. Ἡδννον. 
ΤΉ στο ὅγὸ ἵννὸ ροΐπία ἢ} γοραγά τὸ τὸ σοηδυσί οὐ Ατίστορι» 

πο δον ἄρρσὺγ ὁ ὕπνο θσση ρμίδοοά ὈῪ τοσσης ἱπνοκε μη ον Νὸ» 
-- ....-.--..-..-.-ςἘἜἨἌῬΘἈἌᾺκ....-. --ἥ-ὖ..ς.;!9Ἕ... . 

Ἱ, 15. Τίπνασοι., ν᾿ 9.6, οὐ, Βόκκον, 
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γοπᾶ ἀοιθέ. ΤΙ ΤΥ Ὀ6 Θοπβί θυ 85 σθυίαϊη {πα΄ ἢ6 νγὰβ ηοΐ ἃπῖ» 

τηδίθα ΒΥ͂ ΔΠΥ͂ ΡΘΙΒΟΠΔ] Τ]Δ]ΘΥΟΪΘ ΠΟΘ ἰονγαγὰ ϑοογαΐθβ, θα ΟὨΪῪ αἵ- 

ἰἀοκοα Ηἰτα 85 ΔΠ ΘΠΟΙΠΥ͂ ἃπα ΘΟΥΓΙΡΊΘΥ οὗὨ ΓΟ] ρίοη πα ΤηΟΓᾺ]5 ; θαΐ, 

Οἡ ἴπ6 οἴου μαηᾷ, Ὁ 15. Θ4ΌΔΙΠΥ νγ6}1 Θβίδ] ἰβηθα {πᾶΐ μ8 αἰά ποῖ 

ΤΩΘΥΘΙΥ ὈΟΥΤΟΥ [Π6 ΠδΙη6 οἵ ϑοογαΐθβ [Ὁ [η6 τϑργθβϑηΐαίνο οὗ 1Π6 

ΒΟΡΠἰβ16 4] 5ΟΠ00], θαΐ ἀσβίσηθα ἴο ροϊπύ {πΠ6 αἰϊθπίίοη ἀπά ἴο θχοῖΐθ 

{Π6 166] σ5 οὗ μἰβ διιάϊθηοθ ἀσαϊηβὲ {Π6 γ64] ᾿παϊνι σα]. ΤῊΘ ΟὨΪΥ 

υθβίϊοη  ὨΪΟἢ 5ΘΘΙῊ5 ἴο Ὀ6 511} Ορθη ἴο ΘΟΠΙΤΟΥ ΘΥΒΥ Οἡ [85 βυθήθοῖ 

ΘΟΠΟΘΙΉΒ5 {Π6 ἀΘΡΎΘ6 ἴῃ ὙνΒΪοἢ ΑὙΙΒίορ μΠΆΠ65 νγὰ5 δοαυδίηΐθα νυ] τη 6 

γ68] ΟΠ ΔΟΙΘΥ ἀπά δἰτη5 οἵ ϑοογζαΐθβ, ἃ5 [Π6Ὺ 16 Κποῦη ἴο 085 ἔγοῖη 

{Π6 ὉπίΌττα ΤΘβί ΠΟΥ οὗὨ Πἰβ ᾿π|πηαΐθ {τ η5 ἀπά αἰβοῖρθβ. 8 

βπά ἴ6 ἀΠΠουϊῦ ἴο δάορί [π6 ορίπίοῃ οἵ βοῖιβ τηοάθσῃ υνυθυβ, ὝνΠῸ 

σοηίοπᾶ {παΐῦ ΑΥΒίορμαπ65, πού Πβίδπαϊηρ ἃ Ρροσίθοί Κπον]θᾶρο οὗ 

{η6 ἀϊδξγθποθ Ὀθύννθθῃ ϑοοσαΐοβ δη4 1Πη6 ϑ'ορῃϊβίβ, τηϊσῃΐ 511} πᾶν θ 

Ἰοοκϑᾶ ἀροη Πΐπὶ ἃ5 βία παϊη σ᾽ 50. ΘΟΙΊΡΙΘΊΘΙΥ οἡ {Π6 58 Πη6 στοιυηα Ὑ] ἢ 

{Π 6 τὴ, {πα΄ οὁπ6 ἀθβουιρύϊοη νγὰ5 Δρρ]]Ο8 016 ἴο {Πθῖὰ ἂηάᾶ Ὠΐτη. [Τί 15 

{76, ἃ5 6 Πᾶν 8 δΙσθδαυ οὔβογυθά, {παΐ 1η6 ροθί νου μανθ νν1}}]- 

ἸΏΡΊΥ ΒΌΡΡΓΟΘβθα 811 τοῆθοϊϊοη δηά. Πα ΌΪΓΥ ΟἹ ΤΩΔΗΥ͂ ΟὗἩ [Π6 5] 6 οἴ 

ὙΥΪοἢ σοσΘ ἀἰβουβϑοᾶ Ὀοΐῃ ὈΥ {ΠπΠ6 ΟΡ ἶβίβ πὰ ὈΥ ϑοογζαΐθβ, ἃ5 ἃ 

ῬΥΘΒαηρύου5. ΘΠΟΥΌ ΟΠ πΘηΐ Οἢ {Π6 ῬτΟνΊΠΟ6 οἵ δυϊμουν. Βαΐ 1 

ΒΘΘΙΩ5 ἱπούθά 016, (Παΐ 1 Π6 μὰ Κποόννῃ 8}} {παΐ τηλῖκθ5 ϑοοσαῖθβ 50 

Δατῖγαῦ]6 Δ ηα δια] ἰῃ ΟἿἿ ΟΥ̓ 65, μ6 νου μᾶγθ ἀββα θα Ὠΐμτη νυ ἢ 

ΒΌΘΝ γϑῃοθπηθηΐ Ὀϊ θυ Π 6585, ἃπα {Παὖ ἢ6 ΒΟ] ΠΟΥΘΥ μᾶνο αδ! θά 

[ἷ5. Βα ῦγΘ ὈΥ ἃ βίησ!ο ννοσὰ ἱπαϊοαίνο οἵ {Π6 τϑβρθοῖ νῃῖ ἢ ΒΘ τημϑί 

π6η Ὠᾶγα [6]0 ἴο θ6 ἀμ αἵ Ἰθαβί ἴο ῃΪβ μαυδοίου ἀπ ἢἰβ ἱπίθητοηϑ. 

Βιυΐ 1 γγ8 ΒΌΡΡΟΒΘ, νυαῦ 15 ἴῃ 1056] χη ἢ τηοΥ6 σοηβίβίθηϊ νυ ἱτἢ (Π6 

ΟΡ᾿ποη5. ἀπά ῬαγΒαϊ5 οὗ [Π6 οοτηΐο ροοῖ, ὑμαὶ 6 Οὐβουνθα {Π6 μ]ιῖ- 

ἸΟΒΟΡΉΘΓΙ αἰζθηΐν ον ᾿παθθα, Ὀὰΐ ΠΟΙ ἃ ἀϊδβίαποθ ν ῃΐοῖ ρϑυμηϊ θα πὸ 

ΤΠΟΥΘ {πῃ ἃ ΒῈΡΟΥ ΠΟΙ] δοαααϊηΐαποθ, νν6 ἃΥ6 ΤΠ αἵ πὸ 1055 ἴο ὑἢ- 

ἀοτβίαπα μον ἢ6 πηϊρηϊ παν σοῃίου παρα Ὠΐμὰ ὙΠ ἃ 01855 οὗ τάθη 

νΥ ἢ ὑνΙοἢ μ6 Πδᾷ 50 1{{{16 ἴῃ ΘοΟΙητηοη, ἃ Πα ὙΡΏΥ ἢ6 Βἰηρ]θα δἷμι ουΐ 

10 τοργθβθηῦ ῃ6 πη. Ἠδθ Ῥγοῦδο]ν ἢγβὺ Τουτηθα ἢἰβ Ἰπαστηθηΐ οὗ 500- 

Ταΐθβ ὈΥ {Π6 βοοϊθίυ ἰπ νοὶ 6 ὈΒΌΔΙΠΥ Βα πἰπη. Ηδ ΤΠΔΥ͂ ἢδΥΘ 

Κποννη {Πδΐ ΠΪ5 Θαυν βίπϊθβ παᾶ Ὀθθη αἰγθοίθα Ὁ. Ατο θ᾽ 5, 1Πη6 α15- 

ΟἾρ]Θ οἵ Απαχάροσαβ ; {μαΐ μ6 μπαᾶ Ὀοίἢ Πἰτηβο ΙΓ τθοοὶνϑα {Πη6 ἱπβίσαο- 

(ἴοῃ οὗ 1Π6 τηοβί θιηϊπθηΐῦ ΟΡ ἰβίβ, ἀπά μαὰ ἱπάπισθαᾶ οἴ 5 ἴοὸ θ6- 

ΘΟΠῚΘ [ΠΘΙΓ ΠΘΆΥΟΥΒ ; {πα΄ ἘΣΤΙ ρΙ 65, νμὸ πᾷ ἰηἰτοδιοσθα {Π|6 ΒΟΡ 8 

(10 4] Βρ τὶ  ἰηΐο ἀπ ἄταμπα, ἀπὰ ΑἸοϊθαθ5, νηο ΠΠαβίγαιοα ἰδ τηοβὲ 

ΘΟΙΏΡΙΘΊΘΙΥ ἴῃ 8. 118, νΘΥΘ ἴῃ 1Π6 ΠΟΠΏΌΘΥ Οἵ [ἷβ τηοϑὲ ἰηςπιδῖθ 

{τθη 48. ϑοογαΐθβ, ΠΟ ΠΟΥΘΥ ὙΠ ΠΘῚΥ βιϊσγθα θθγοπᾶ {6 νγᾺ}}5 οὗ 

1Π6 οἷν, Ἰνϑὰ δἰμηοβί ΒΟΥ ἴῃ ΡῸ] 1  ρΙασθβ, νη μ6 βοϊάοπι 6 ἢ- 

«ογϑα υυἱεπουν Τογμΐησ ἃ οἰγοῖο τοι πα Πΐτης απ ορθηΐπσ Βόῖηθ αἰ 56 Ὲ15- 
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φιοη οσοπηθροίοα νυν] (6 οὐ͵)δοοῖ οἵ δῖ5. ΡἢΠΟΒΟρὨΐΟ 8] ΓΘΒΘΆΓΟ 68 ; ὮΘ 
το Πγ δοσορίοα 16 ἰην διϊοπβ οὐ μἷ8. ἔγίθπάβ, θβρθοίδι!ν γμθι ἢ 0 
δχρεοϊδὰ ἰο πιθοῖ ἰδαγποὰ δπὰ ἱπηυ βιεῖνο συδβίβ, ἃπὰ ῬγοῦΔὈΙΥ ΠΘΥΘῚ 
Τα θά ἰο ρίνθ ἃ βρεουϊδίϊνθ ἴασπ ἰὸ 16 οοηγνογβαίίοη. Αὐιβίορμδ- 
Π685 ΗἰπηΒ6 ΙΓ ΠΥ πᾶν θ6Θἢ ΠΟΤ ἰπδη ὉὁΠποῸ 6 ῥγοβοηΐ, 85 Ρ]δίο γορτο- 
Βοηΐβ Ὠἷπι, οὐ Βυο ἢ οοσαβίοπβ. Βυϊ ἰΐ νὰ 8 ὈΠΙΎΘΓΒΔΙΠΥ ποίογί ουΒ δὶ 

ὙΒΘΠΘΟΥΟΥ ϑοσγαίοβ ἀρρθδγοά, βοιθ βυῦιϊ]ο ἀϊδβρυϊαιίοη ννα8 ΠΚΟῚῪ 1. 

ΘΏΒΌΘ ; ἴδ:6 πιοίοὰ ὈΥ νυ Ὠΐο ἢ ἢ6 ἀγονν οἂϊ ἀπά {ἰτιθὰ ἐῃ6 ορίπίοπβ οὗ 

οἴδουβ, τ μουΐ ἀΐγθουν ἀδ ἐν οσίης μἷ5 οὐνη, ἃπὰ ουθαι μἷβ ργοίδββίοηϑ 
-- ον διὸ σοιησποην ἀδβογί θὰ Ηἰπηβο  Γ 85 ἃ ΒΚ το μαά ποῖ γεὶ 

ἀϊδοονοτοὰ 1:6 γυι-τοτηῖ σὴς ΘΆΒΠΥ ὍΘ πηϊδίδκοῃ ΤῸΓ 1Π6 Βοριϊἱβεῖοδὶ 
περι οίβιω υυ μοι ἀθηΐθὰ 1:6 Ροββίθ οἵ πηάϊηρ ᾿ἴ. Αὐἰβίορθδηοϑ 
τηΐρὶς αἰβο, δἰτῃοῪ ἱπητη θα 6 } 7 ΟΥ̓ {πγουρση Πθᾶγβαυ, πᾶν ὑὈδοοσηθ 

δοφυδίπιοα νυ ἢ Θχργοββίοηβ ἀπά δυρυστηθηίβ οἵ βοσγαῖθβ ΔΡΡΔΓΘΒΙΥ 
ΘΟΠΙΓΔΤΥ ἰ0 1Π|6 65.480] 5ῃ6 ἃ τοὶ ρίοη.᾽"- Τἀλίγίιραι Γς Ηἱϊδίοτῳ ο Οτεεςε, 
νοὶ. ἰν., Ρ. 367, 268.--- Ταὰ.] 

ΟΗΛΡΤΕῈΝ ὙΠ]. 

᾿ς Δ ΉΚΒΕ σδῦδ05 ΒΕΠΊΟΙ ΘΠ δοσουπί ΓῸΓ 1Π|6 δοσυβαίίοη οἵ ϑοογαίοβ : 

θὲ ΨΥ Ὁν85 ἰξ ἀοϊαγοά {{}] 6 δὰ τοδοιιθὰ ἢΐ58 βουθηιίοι γϑᾶτῖ 

Το ναϊγοὰ ἀραίηϊ βοσγαῖθβ, 88 8 ΘΠΟΙΩΥ͂ οὗ (6 ἀδιηοοῦδου, ἀἰὰ 

ποὶ ἄδτο ἴὸ ἀϊσρ!αν ἰἰ56 1 ργονίουβ ἴο 1π|ὸ Ὀδηϊβιπιοηὶ οἵ ΑἸοϊθίάθα, 
{6 μουν γί] {τἰδηὰ οὐ βοογαίθβ, ψ80 51}}} τοπιδίηθα ᾿εἰβ {τη ὄνθα 
αἴτεον πὸ δὰ σίγα ὕρ διί5 ἱπείπηιδί  δοηυδίπίαποο. Βοβίἀθ5 ἐπΐ8, ἀυ- 
τίη τἴθ6 Ῥεϊοροηποβίδη τνᾶγ, {Π6 διτοηιίοη οὐ 1Π6 ρΘΟρ] νγὰ8 σηρσασοὰ 
ὉΥ τότ ἱπιροτγίδηϊ Πα ΓΒ τ δη 16 δοσυδδίίοῃ οὐ βοοταίοβ, δηὰ ἷ5 
σποιηΐοα, νμο θεϊοηροά ΤΥ 1Π)6 τηοβὲ ρᾶσί τὸ 16 ἀσιποογδιίοα! ρατίν, 
μαά ποῖ δυπιοίοηϊς ἰπδυσησο ἀυγίηρ 16 σονογηπιδηὶ οὔ μὸ Τα τίν τὸ 
αἰτοπυρὶ ΔΩΥ {ΐηρ ἀργαίηδι ἐπ, Οἡ {6 οὐμὸτν μαπά, τ1π6 Τα τίν, ἰῃ 

πρίτο οὔ ενοαίγ ονγη σογγαριίοη, σουἹά ποῖ ἀσὴν Μΐπη υἰνοίγ οβίδομι, απὰ 
{ΠΟῪ δἷσὸ ῬγΟΌΒΟΙΥ ἀγοδόοά δΐ5 Γοπόκ, ν᾿ θοΚῸ ΠΌΠΊΌΟΥ ν᾽ 88 ηοἱ διηλ]}}, 

αὐ ἐνοτοίοτγο σπθοανοτγού, ὕυ1 υπδυσοοβδία!!ν, ἰὸ σαίη δΐπι νον ἴοὸ 
εἰνοὶν ἰηίστοδί, ὧδ τὸ θα νο βοοῦ ἴῃ {πὸ ἀἰείγ οὐ Ιϑοὴ οὐ δαϊδιη ΒΒ. Βυῖ 

τπότο τ ΤΟΙ ἃ πιοπυσηΐ πῆότο {α νόγδῦϊο ἴὸ {πὸ δοσυβαιίοη οἵ ἃ 

τηδὴ πυκροοίοάύ οἵἉὨ δηϊ-ἀοτηοογαιο δοητπησηίδ᾽ {20 (αι νυν μΐοῖν 180 
“---ἰἰἰξ“-“-...- - -- τ. ὃ Ὁ’ Πῦὖθ,.1π.... 

ΝΜ ΑΜἌἸἬἜὌ ἐς οἰυο δυρὼ ὐνν ας 
τούσον οἵ δὅγο τω, τὸ αἷροὸ σοὺ ἴγοση το Αροο νυ ἀροσίοά τὸ Χορορθύοα, ἰα 

τεὴν σταὶς μαΐην αγὸ ἰκχσω ἰο τοργοφσοῖ δἰ τ ὧς ἐῃγστικός, Οοτῶραχγο το ΑΡΟΙΟΩῪ 
οἵ Πλυκηΐος, ». 17: " Βοσγαῖον μαῖοά ὀσιπνος τευ, κενά ὑροῦ Μ᾽ μανο Ἡκοά τὸ μανὸ σοῦ 
ἃ ἵγταδὶ οἱ ινὸ νον οἵ ὅν. γροῦμθοε," ἄς. “Το ἐν ἐθ σΠΌΤΗ οὐ τν6 βόσμδο, ἐπ 

γενσυυδο δὲν ἔγεμε τὸ ὀουρίωα ἀοσινοειοεν |6 ρτοίφοι! Ριείνίγσίωθ, ὡδεΐνοῦ 
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δΔΟΟΌΒΟΥΙΒ οὗ ϑιροσαῖθβ δοί ΠΥ ομοβθ. ΑΠΘΥ ΠΠ6 ΤΟΘΟΥΟΥΥ οἵὐἩ ἄδπυ- 

ΟΥ̓ΑΙΪΟΔ] 1 θοτίγ, [η6 ΑἸΠΘΗΪΔΠ5, 5111] ΓΘ 6] Πρ’ 1Π6 ΘΟΠΒΘ]ΌΘΠΟΘΒ οὗ [ἢ Ρ 

ὉΒΙΟΥτααΐθ ἰββὰθ οὔ Ῥϑ]οροηποθβίδῃ ὙνΔΥ, γΥ ΒΊΟἢ {ΠΘῚΓ ΒῈΡΘΙΒΟ οι 

ἀϑβουιθθα ἴο {[πΠ6 ργοίαηδίοῃ οὗ [Π6 τυ ϑίθυιθβ ἂηα 1ἴΠ6 τηυτΠ]αϊίοη οὗ 

1π6 Ἡδυτηθ5-θαβίβ ὈΥ ΑἸΟΙ θα 465, ἀπ υθυμθιθουίηρ' [6 ΠΟΥΤΟΥ͂Β ὙΥ 1 
ΠΟ ἢ 1Π6 σονθυπηιηθηΐ οὗ {Πη6 ΤῊΪΤΙΥ ΤΥγαηΐβ ννὰ5 Ὀγαπηαθα, ὈΘοδΠῚ6 

ΤΌΤ ἸΘᾶ]οι5 οὗ ἐπ ῖνῦ Οοηβεϊαὐοη {πη Ἔν θυ, ἃπα τηοτα ἱποὶ]πϑᾶ ἴο 

ΡῬαΠΪΒἢ. ῬΘΥΒΟΠΒ ἀραίηβ ΠΟΤῚ 5ῈΟἢ Ρ]ΔΙ51016 ΟΠαΥρο5. σουϊα Ὀ6 

Ὀτοιρηΐ ἃ5 ἴΠ056 ἀσαϊηβί βοογζαίθβ, [ΠηΠ8 Τθδοηου οἵ ΟΥα5 δηᾶ ΑἸοὶ- 

Ὀ18465. 

Βαυΐ 116 οἸά σα ρα, 50 οἴϊζθβη τθρθαίθα ἃραϊηβὲ ΡὨ]Π]ΟβορΘΥβ,. {παᾶΐ 

{Π6 υ ἰηἰτοάποδα πϑὺν σοῦβ ἀπα σουγαρίθα {ΠπΠ6 γουσηρσ, ἀπ νη ϊοὴ τ᾽ ὰ8 

αἴ50 διῃρ]ογθα ἀραϊηβί ϑοογαΐθβ, ννὰβ ποῖ [Ο]ονγ θα ὈΥ ἢΪ5 Ἰτητηθαϊαίθ 

σοπμαθμηπηαίίοη. 6 Κπονν ἤτοι [Π6 ΑΡοΪορΥ οὗ ΡΙαΐοξ {πᾶΐ ΜοΙθίαβ 

γοααθβίθα {Π6 αβϑίβία ποθ οὗ {Π6 ρατίν οἵ Αηγίαβ δηᾶ ΤΎΘΟΙ,, ἴῃ ΟΥΩ͂ΘΙ 

ἴο ἰηάποθ {Π6 1 565 ἴο ΡΙΌΠΟΙΠΟΘ {Π 6 ΡΥΘΙ ΙΓ ΠαΥν 3 Βθηΐθηοθ οὗ σα] ἐγ. 

Ἡϊρρῖδβ, Ββοπογοᾶ ΠΠΡΡΆσΟμ 8, δηα οα]]οα ἴΠαΐ Ρουϊοᾶ τη6 μαρρῖθβὲ οἵ ἴμ6 Αἰπθηϊ- 

88," ἄς. 'ΤΏΘΒ6 ἃ1Ὸ ἴπ6 ΟΠΑΓΡῸΒ ἀραϊηβῦ νυ Βῖοἢ ϑοογαῖοβ 15 ἀοίοπ θα Ὀγ 1ἰθαπῖαβ. 

1. Τὴ δοσιυβαίίοι οἵ ἱπηρ  οἵΥ̓ νγὰβ 80 σοι ρυθ μθηβῖνο, ἴπαῇῦ [6 στϑαῖθδὲ θᾶ Ὀδβῖ 

ΤΏ, ΟἹ ὙὙΠΟΙὰ ποῦ ἃ ΒΏΔΔΟΥ οὗ ΔΩΥ͂ ΟΠΘΤ οὐἰ πη σου] 1811, ἡσοσο σμαυρθα υνῖτι ἱξ, 

ΤΠ {τιμαὶ Ὀθίοσο τυ ΒΟ ΤΠΘΥ νΥοσΘ {πἸ6 ἃ νγὰ8. ποῦ ἴΠ6 βᾶμηθ αὖ 811 Εἰπ268, ἃ5 ἴῃ: 

οαπδο τηϊρηῦ Ὀ6 ρθε θα Ὀοΐοσο [6 Ασοορᾶσιβ, [Π6 Ξϑηδῖο, Οσ ἴη6 Ἠδ]ΐδϑἃ. 

2. Ο. σσν. 

3... ργεϊπιϊαγν βογίδηισο ; ΤΟΥ ἃ ῬΥΌΡΟΥ ΘΟ θυ ηδίϊοι ἴῃ τίς 8 νυ ΒΙΟἢ ὑγ στ ποῖ 

σοπβί ἀουρα οὐϊ τ] ΟἿ ΤΟΟΙς ῬΊασΘ ΔΙΟΥ ἃ ΘΟ πἴοσ-οβυσααϊθ δᾶ θθθη ταδᾶθ ἘΥ͂ 

(τ ἀοίδπᾶδηξ; ἃηα Ὑν ΠΘΥΘΥΟΥ ἃ ΡαΠΙβῃμηθὴξ νγὰβ βιαϊοα ὈΥ [Π6 Ἰαῦν, 1ῦ νγδβ ἱπῆϊοϊοα 

βοοογαϊηνσ ἴὸ [Π6 Ἰᾶνν, απ ποῦ Ἰοῖῦ ἴο ἴμ6 αἰβοσθέοη οἵ (π6 ἡπᾶσοβ, Ὑν8 ἥμπα ὁμ6 ἷν- 

τ. τ ν ἴῃ [Π6 18] οἵ Βοογαῖθβ, ΤΌΤ τυ ἈΪο ἢ. το σὰ ΟὨΪΥ ἀοοοὰὺηΐ ὈΥ Βαρροβίηρ [πὲ 

ΒΟΙῚΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ οἵ βοογαῖθβ γε 6 σοῃβιἀοσϑα ὈΥ 1η6 Ἰσοβ ἃ8 ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ ἰπθ}ῦ- 

ἰησ ἴο 1πουβοῖνοβ, Βαϊ, ΑἸΠΠΟῸΡΉ [Π|6 ἀσοιβου ᾿πουρηξ [Π6 ταδῖζου οὐ πιϊπδὶ] {τίμημα 

ϑανάτου, ἢΘ αἀ ἀρᾷ, ἀοσοταϊηρ ἴο Ῥῖοσ., 1ἰ., 40), γ δ 1ξ ννὰβ ποῦ ὑγϑαϊθα δβ ΒΌΟἢ. ὈΥ͂ ἴθ 

Ἰαᾶρσοβ, ΤῈ ἢγεῦ θβτηαϊθ οἵ ἴμ 6 Ῥυ ἰβηταθηῦ νγὰβ τηδὰθ ὈΥ ἴπ6 Ρ] ΕΠ ἀπα {8 

κἰπᾶ οἵ οβ Πρ νγὰβ ο]]θα τιμᾶν ; ἴΠ6 σου πίθου -βμηδίο νγᾶβ ταδᾶθ ὈΥ͂ ἴμο ἀοίοπα- 

ἀπ, ἀπ [Π6 ΤΟΥΤῚΒ ΤῸ 1 γγοῦο ἀντιτιμᾶν, ἀντιτιμᾶσθαι (ΡΙαΐ,, “ροὶϊ., ο. κκανὶ, ΟΌπι- 

ρᾶγο Ῥο]]αχ, νὴ., 150), ΟΥ ὑποτιμᾶσθαι (ΧΘΠΟΡΆ., Αροϊ., δ 93). ΤῈ ρΡοβνο ἀ6- 
τἰβίοη οἵ [6 ρα πἰβῃσηθηξ νὰ ἴπ ὈΥ ΠΟ σο οὐ τπ6 Ἰαᾶροβ, πᾷ ἴο ἧκ ἴΠ6 ρα ῃἰβησηθηξ 
γγὰ8 ΟὩ]]οα προςτιμᾶν. ΤῊ οὩ]ου]αίίοιι οἵ νοῦοβ Ὑνμῖο ἢ. ΕἸΒΟΒΟΥ Ἠδ5. πδᾶθ, ἴῃ ἃ τὸ- 

τας οὐ ἴη6 Ῥαββαρο οἵ Ῥ]αΐο, ᾽ῖβ ἴοο Ἀγ Ποῖα] ; ἃ τοσο Βα ρ]ο ἱητουργοίαοι, νυ μϊοῖι 

ἰδ αἀορτοᾶ Ὁ. ΘΟΒ]Οἰουτηδο μοῦ ἀπ Οἴθουβ, 18 τπαΐ τ ποι οἵ ἔπ Ῥατίν οἵ ΔΑηνἕαβ 

βηᾶ Τιυοοι ννὰ8 σοσαϊγοα ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴο ΟὈϊαΐη, ἴῃ σοταἱαἴοι Ὑν τὰ ἐπαΐ οὗ Μο]θῖαβ, 

δ ὕΠᾺ ρατγὶ οὗ ἴῃ στοΐοβ. ΤῊ πΌΠΊΌΟΥ ΟΥ̓́Τ Ἰαᾶροβ ἴῃ τΠπ|6 {τ]8] οἵ Βοογαῖΐθβ 18 βαϊᾷ 

ἴο Βαᾶνο Ὀθοη δῦ, 981 νοϊοᾶ ἀσαϊηβι Εἶπα, 975 ἴον Ὠἷτι. 1 Βοογαῖοβ δὰ τὰ ἔὔσϑθ 

γοῖοΒ πιοτὸ ἴῃ δἷβ ΤἌνου, ἴπ6 πὰ Ὁ 8. νοῦ ἤανὸ Ὀθοὰ οατδὶ οα ὈΟΝ βἰ δα, απᾶ ἴῃ 

εἰν οἄβο Β6 νοι πᾶν ὕθθὴ δοααϊτοᾶ, ΤΥΟΏΒοΩ, ὉΥ σουτϑοῦρ ΠΙΟΡΌΠΟΒ, 6η- 
ἀοάνουβ ἴο σοσοσοῖϊο μι τνῖτι ΡΊαἴο, ἴον ΤΠΘΥ οοη γαᾶϊοξ Θδοὶὶ οἴμοὺ νυνὶ τορσαγὰ ἴο 

τὸ πασηθοΥ οἵ γοῖοβ. Ηδ δοσογαϊ ΠΡΊΥ ἱπΟΓΟῦ865 [6 ΠΌΤΩΌΟΥ οὗ πᾶ σοβ ἴο ὅδ, οὗ 

τυ θόοτα 981 σοπαοιηποῦ, ἀπ 978 δοαυϊιοα μἷπι. [ἘῸΓ ἀπ δοσουηΐ οὗ ἴπ6 παστοῦ οὗἉ 
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Ηδὰ Μεϊοίυβ ποῖ θθθη βυρρογίθὰ ὈῪ {61}, ἢ6 νου], ἃ5 Θαογαίθϑ 

μπηβ  Γ βανβ, ἰᾶνϑ (αἰ !οἀ ἴῃ εἷβ δοσυβαίίοη, ἀηὰ ὕδθη πηδὰ οπα τμου- 
δαῃὰ ἀτᾶς μπιδ8 ; [ὉΓ ἂμ ΔΟΟΌΒΟΓ Υ 80 Γαδ ἃ ἴῃ οδιαίηἰης 1655 ἵμπδῃ τῃ6 
ἢ ματί οἵ {6 νοϊοβ' νυδβ ἥπϑαά 8 βδῦτη. Βυΐ, ὄνθὴ δδυ [16 ρσθ- 
ἸἰπιΐϊπαγΥ βοπίθηοο μαὰ ὕθεπ ργοπουποθά, ἰδ υγουϊὰ αν ὈΘΘη ΘΑΞΥ͂ 
ἴογ ϑοογαίοβ ἴὸ ἰᾶνθ φίνϑη δἷ8. {γῖα] ἃ τσ ΓανΟγ  Ὁ]6 το Εἰτηβοῖζ, {{ 
διῪ δὰ οἰόβεη ἴο σοπἀδβοθπὰ ἴὸ ἴμ056 ργδοιῖοοβ τυ ῃ οι ΟἾΠΟΥ ἀοίδηά- 

δηΐβ δὰ ΤαοοῦΓβο ἴο 'π δυο οᾶ568, δηὰ νυ ἢ τηθη οὔ 1Π6 δἰρηδβὲ 
Ομαγαοίοσ οτηρίογοὰ. [ἢ σα565 νυ μοῦ νΟΥΘ ποῖ οἰ πηῖπ8], 88 βίαϊθα 

ἄθονο, ἃ σουπίοτ- 6ϑιίγηδί 3 ΤΟ0ῸΚ Ρῥἴδοθ; {παΐ 15, {6 ἀδίδηὐδηξ νγὰ8 

αἰοννοὰ ἰο χ οὐ δἢν ρυῃίβητηθηΐ (ῸΓ ἢ ἰΠηΒ6 1 Γ νυ μϊοῖ μ6 σοηβίἀοτοὰ 
ΡῬγοροσ. [1 νν8β ἰοΐϊ ἴὸ ϑοοσγαίοβ ἴο σοοβδο θδίννθθη ἱτηργβοτηθηξ 
ἴον ἰἴ6, εχῖϊο,᾽ ογ ἃ ἤπθ. Ἧς τωοΐρος πᾶν σβοαροὰ υυ ἢ ἃ 5Π18}} ἤπο, 

εἰσὶν ἐ5 (τίοπἀβ να ἃ ἀροϊαγοά ΕΠ  ΠΠΒ ΟΊ ν 68 νυ Πρ ἰο σοἸ θοαὶ τῸτ μἰπι: 
ὑυῖ διὸ τοὐεοιθά (8 ΟΠΌΤ, 85. Ὑγ6}} 88 ἃ βρϑϑοῖ σοιηροβοὰ ὈΥ ΤΠ Υβὶδ8 
ἴῃ δἰ ἀδίδηςσθ. “ΜΥ ψ 80] {{{|,᾿} ΠΒὲ 5δαίά, “ ΤΟΥΠῚΒ ἃ ἀδίδποο ἀσαίηβὲ 
εἰ Ῥγεβθοῖ δοσυβδιίοη." 
“Ὑγη6η Μεϊοῖυβ δὰ δοσυβδὰ Ὠΐτη οἵ ἃ οτίπιθ ἃσαίϊηβὲ {Π|6 γορΌθ]ο,᾽" 

δᾶγβ Χοπορθση," “6 τοίυβοά ὀοίηρ [Π|6 5] χυϊοβὲ τπΐηρ ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 
τ})6 ἴαννβ, αἰπουρὰν οἰθοτβ, ἰπ ορροδίτίοη ἴο 1Π}6 Ἰανν, νογα δοσυδβίοτηθα 

το ἱπηρίοτο ἴ86 σοιηρδββίοη οὐ {πὸ ἰυάροβ, δπὰ τὸ ἤδίϊου δηὰ δπίτοαδὶ 
(δι, νοι Γγοαύσηιν ργοσαγοὰ {πδῖγ ἀοαυΐ8]. ΟἹ 1Π|6 σΟΠΙΓΑΓΥ, 

ΠΟΥΥΘΥΘΥ ΘΑΒῪ ἰΐ τας μάν Ὀθδη ΤῸΓ Βίπι ἴὸ πᾶν ὕ6θη δοαᾳυ δὰ ὉΥ͂ 
ιν ἡυόκοι, 6 μαὰ σμοβθη 10 δοῖ ἴῃ 186 0508] πᾶ πποτ, δ6 ρτγοίοττοὰ 
ἀδαῖ ἐπ σουδβοηδᾶησο υυἱτἢ {6 ἰαννβ, ἴο ἃ 1{ {6 πγαϊπιαί δὰ ὈΥ͂ τ οἰγ νἱ- 

οἰαιίοη."" [Ιηδιοδά οἵἉ ἰγγίπρ ἴ0 τηδκὸ ἃ Γαγ οσα] 6 ἱπιργοβδίου. ὕροη 
{56 ἡυάχοβ, "δ ργοπουπορὰ {π686 ῥγοιὰ νγογάβ: “1ΓΙ ταδὲ οβιϊπιδίθ 
ΤΥ ΒΟ Γ ἀοοοτγάίηρ [0 τὴν ὀοβοσί,  Θβιίπιδίθ ΤΥ ΒΟ ΙΓ 88 ἀσβογνίηρ ἴ0 Ὁ0 
τοπίπιαίποά ἰπ 16 ὑγυίδηδύτῃ δὲ τη Ρυδ. οχροπβο."". ΤΌΐΒ 5 

γυῦγον το ότο ὑγοσύεοῖ αἵ ἴ0οῸ τα] οἵ Βοσγαῦσα, σοὺ ὡοῦν (6) οὐ ὁ. χχν. οἵ 9 

Ἀροϊογυ, Ρ. 1. --Τὰ.) 
1. Μευγείυκ, [κα “πὰς ν,, 13, Ββοιροίύνον Ὀαοίονσνσοξ νεῶν ἰηδιοιοά, ὧν τὸ δόῦ 

ὅτ ἴθο εὐεο οἵ ̓ ξ »ελίτνον, 
5, Οἷε, ὲ ναι, τ, δι: ἔγαε Αἰδουία, τοὸ δαπιραῖο, αἱ ἔγααν σαρ τ!!! ποῦ οὐδοῖ, 

ἡδδεί μόνε “νοίμνοτο: οἱ ὁεοϊεοῖα φαστη ἠδ είνον ἀπγοίωγ, ἰπεσΥΤῸ Κα ο σῦς, 
πυσπ ἠυδεὶ πιοτετναι σενσει; σονται οοσέ. 

8. 'ν ὕνο Ονέκο οὐ ΡΊαίο, ε. κίν., υνο Ἰανεν ἀγὸ ἐπίσοδαδοά προικίης ἴτυν: “να 
ϑανίος τὸν (εία] νου νεῖ αἱ ΗΡΕΤῚΥ τὸ ὄσεϊασο τ γε ἀοφοσυίης σχί!ο, κ΄ ου δάας 
νἰνϊνού τὸ ὅθ “ο, κενὰ νυν εὐνο ἐοορεος οὐ υνο σίδτν εγοὺ το οῖοσε μανὸ ἀσοο νυ δὲ 
θοῦ «τἱ νὸν υοδενιακίης ἀκείνει ὑετ ὙΠ], Βας νου ἀϊάνεξ σνεῦ ὕοαμ, κα "'΄ ὅοα 
ψτ πος εγφοῖ οἰογανού, ὕνου νοι ἀϊάσέ κὰν εὐδὲ νου νεουδνε ργοίεν ἀοαι (0 

σαί" τῶν ὑνο ρμείνίοξο οἵ σνογγ Αὐννοτίμαν οἰπίς σον τὸ ἀνοά το φοναν οἵ ὦ 
ἴωνσυ Ὁ. αὶ νοὐπδιανυ σπθο, Ῥοϊαχ, νὴ. 10, 117, 
4. λίσασναν ἱν,͵ 4, 4. δ. Ῥιαιο, Αροίοχ. α. χανὶ, 

Ἐ 
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1Π6 ΒΙρῃδβί ΠΟΙΟΥ͂, ἀπα νγὰβ ΘΟ ΓΟΥγΘα οἡ {Π6 ΡΥγίδΠ68, ἡ. 6., (8 ΠΗ͂Υ 

Βοηδΐουβ θθ]οηρίην ἴο {Π6 Ργθβίαϊηρ {Ὑ106, Οἢ 1Π6 ΘΟΠΑΩΌΘΙΟΙΒ δ΄ ἴΏΘ 

ΟἸγτηρίαη σάτϊηθβ, Οἢ ὙΟΠ5 ΠΟΘ Γαΐ 6 Υ5 Πα αἰθα ἴῃ ἀδίδποθ οὗ 

ΠΘΙΓ ΘΟῸΠΙΓΥ, Οἡ ΤὈΤΘΙση ΘΙΠΡ5βδάοΥβ, ἄο., δηᾶ αἵ η6 οπᾶ οὗ ἢΐ8 

ΒΡΘΘΟΙ Π6 ᾿ΤΟΠΙΟΔΠΥ δα άβ, “ἼΓῚ δᾶ Πδα ΙΠΟΠΘΥ, 1 νγου]Ἱᾶ ἢᾶνα δϑίϊ- 

πηαϊοᾶ ΤΩΥ̓ΒΕΙΓ ἂὖ ἃ5 ἢ]6}. ἃ 511ΠῈ} ἃ5 1 Βῃ0014 ἤᾶγθ Ὀ66π 80]6 ἴο Ρᾶγ, 

[οῪ {παΐ νου] ποῖ πᾶν ᾿ἰπ] γα τὴ ; θαΐ πον 1 σᾶ ποΐ ἄο 50, ἴοΥ 1 

Βᾶνθ ποίῃϊ!πρ, ΠΠ]655 γ01 001} ἤΠ6 ΠΊ6 ἴῃ Β.ΟΝ ἃ 5ῈΠῚ 851 ΘΔ ΡΔΩΥ͂. 

Βυΐ ΡΘΙΠΔΡΒ 1 τηϊρηΐ θ6 8016 ἴο ΡΑΥῪ ἃ τηἷπα οὗ ΒΙΠΎΘΥ : {πᾶΐ 58|8}] 

{ῃπουθίοσθ Ὀ6 ΤῊΥ δϑίϊπηαΐθ. Βαΐ ῬΙαΐο θυ, τηθη οὗ Αἴμθηβ, πᾶ 

ΟΥϊΐο, ἀπᾶ Οὐ οθα]5, ἀπὰ ΑΡΟΙΟΔΟΤΒ, ἃγ6 Ῥουβιδαϊηρ Τη6 ἴο ἤπδ 

ΤΩΥΒ6ΙΓ {ΠΙΤΓΥ τηΐπδρ, ἀηᾶ ΠΘΥῪ {ΠΘΙΉΞΘΙνῸ 5 ΔΥῸ ΤΟΔΟῪ ἴο ΔΠΒΎΘΥ ΤῸΥ 

ΤΩΘ : [Πδΐ, {ΠΘΥΘίΟΥΘ, 5181} Ὀ6 ΤῊΥ δβίϊμηδίθ, ἀπ 1ΠΘῪ ὙὙ}}} Ὀ6 5α.15- 

ΤΑΟΊΟΤΥ σαδταηΐ 65 ΓῸΥ 115 50}. ΒΌΘΝ ἃ ΡῬΤΟᾺ ΔΠΒΎΥΓΘΥ, ἃπᾶ 1Π6 

Ἰαησιιᾶσθ ἴπ βΈΠΟΙΆΙ ὙγΒ]Οἢ Βοογαίθβ 566,3 ᾿ηΠΠδτηθα 8]1] {Π6 Ἰυᾶρθ5 

ὉΡαϊηβί ἢΐτη, ἀπα οἰ σῃν οὗ [Π056 ὑγῆ0 αἱ ἢγβί παᾶ θθθη {Ἀγ συ ΪΥ ἀΪ5- 

ΡοΞβᾶ ἰονγαγᾷ Ηΐτη πονν γοίθα [ογ μἷβ ἀθαΐ.9 ΤῊΘ Τϑα] οᾶπιβ8 οὗ ΗΒ 

ΘΟΠἀΘΙμ ΠΟ τγα8, {ΠΟΥΘΙΌσΘ, {Π6. ΠΟΌΪΘ ῥυῖάο, {Πη6 “Ἰθοτα οοπία- 

Τηδοΐα,᾽" 85 ΟἸσθσοῦ 68}15 10, συν] Οἢ ἢ6 αἰβρανθά ἀυγίησ ἢΪ5 τα]. Ηθ 

1, Αροϊοφ., ο. κυ, ΤΠ δοσοιηῦ ἴῃ 116 ΑΡΟΙΟΡΥ δβοσὶ θα ἴο Χομόρμοι (ὃ 99), 

[μαὲὺ ϑοογαῖοβ αἰᾶ ποῦ ἤπθ Ὠἰπηβο]ΐ, ΠΟΥ ἉΠΟΥΥ ΠΪ8 {το τὸ 0 80, θεσϑῖιβθ [18 

γγοῦα πᾶν ὈΘΘΠ ΒΟ Κηον ] θα οπρ ΗΒ ΟΥΠ]68, ΤΠ Δ Υ θ6 ΤΘΟΟΠΟΙΪΘα τὶ [Π6 βίαϊοπηοπξ 

οἵ ΡΙαίο χυοίοα ἀθονο; ἴοσ ἴπ6 ββεπιαΐθ σηθ που ὈΥ [μ6 Ἰδζου, δ8 ἈΡῬΡΘδΥΒ ἵγοσα 

πο τγο]θ οσοπίοχί, 15 Ῥσοποιποθᾶ ἴῃ ααΐϊΐο 8 ᾿ΓΟΏΪ 8] ἴΟΩ6 ; 1 18, ἴῃ ΤΙ, ΠΟ 68- 

Ὁπηαΐθ. ΤΎΘΉβοα ἀουθίβ [Π6 Δ ΠΟΥ Υ οἵ Ρ]αΐο, [ϊπκίηρ [ΠδὉ ᾿ξ νγὰβ ΟΥ̓ ἴπ6 ἴπ- 

τοητοη οἵ Ρ]αἴο ἴο ᾿πυπηουία! σα ἴη6 ΟΠῸΤ νυ ἢ μΘ απα μἷβ {το β μδα τηδᾶθ ἴο 

Ξϑοοταῖθα. Βαΐ ἴῸΓ [818 ΒΡ ΡοΟβΙ οα νγ8 Πᾶν ΠῸ σθᾶβοι υγμδίθυεσ. ΤΎΘΉΒΘΗ, ἴπ ἶ8 

δἼοσουηΐ οὗ [μ18 δὔαῖσ, ΤΟ] ]ονγ 5 Τϊοσθηθβ, γμὸ αἰ ΥΒ Ττότα Ῥ]αΐο ἐπαβυατ οὮ 88 ἮΘ 

4ίαἴοβ {παῦ [π6 δβσηδίο οἵ ἴμ6 ΓὨἰΓΓΥ σταΐπεθ Ῥσγθοθᾶρα ἴπ6 ὑῬσοπα δββουτοι ἴπαῇ ΒΘ 

ἀοβοσυθᾶ ἴο 6 τηδἰηϊαϊηθᾶ πῃ ἴμο ρυγίδπθυτη. Βαϊ ἴη6 δα Βουϊεν οἵ Ῥ]αΐο 'β ΒΌΓΟΘΙΥ 

γῆοτο ἱτπηροτίαηί. ΤῊΘ ΒοιΓΟΘ ἔγοσῃ νυ Βῖοἢ ΠΙοροποβ ἀουὶνθα ἢἶβ δοσοιπηξ 'β ἀπ- 

Κποῦση. 
9, Οἷῖς., 1ὲ Ογαῖ., ἱ., 84 : ϑοογαΐοβ ἴῃ 1 ϊοῖο σαρ 8 ῬΤῸ 5ὸ ἴρ56 αἰχῖξ, αὖθ πὸ ΞΕ Ρ- 

ΡΙΘΧ δὺΐ σϑῖιβ, βθ το Ἴ βίου αὐΐ ἀοτηΐπιι8 υἱοῦ Θ556 Πα συτα, 

3. Οἷς,, Ιϑτά.: Οὐ)ὰ8 σοβρομβο βὶο ἡ ϊσοβ ΘΧ δυβοσιηῦ τὸ σα Ρ᾿ 5 Βομηΐποτα ἵππο- 

ΘΠ ἰββί πη ατα ΟΠ θη ΠΓΘῊῦ, 

4, Οἷς,, Τ'ιβοιῖ, ἱ., 94: ΒοσΥαΐΘ8. πΘο ῬΕΓΟΠα τα ατιϑοβὶνὶ δα Ἰαϊοϊα τη σαρ 8, ποὺ 

7αδϊοῖθ5. ΒΌΡΡΙΟΧ ἔαϊξ, «ἀπ θυϊέαθ ᾿ΐδεγαπι σονεμπιασίαηι, αὶ τα διστιϊ τα ἀϊπθ πηΐπηΐ 
ἀυοίδτη, ΠῸΠ ἃ ΒΟΥ ἷα. “ΓᾺΪΒ ᾿έδεγα οογπιαοσΐα ἴα ΘΧΡτοββοᾶ ὃν [86 δαΐμου οἵἉ {πε 

ΑΡΟΪΟΡΥ͂ δβευϊθθᾶ ἴο ΧΘΠΟΡμΟΣ Ὁ μεγαληγορία. Ῥίο. ἰϊ., 94, δἾδο ΒΥ 8 ΟΥ̓ Βἶτα, ἣν 

δὲ ἰσχυρογνώμων (οοπίμηιαχ). ὙΝ 6 8566 ἔγοτῃ ἴὸ ΑΡΟ]ΟΡΎ οἵ Ῥ]αἴο (566 δἴδο ΧΘΠΟΡὮ,, 
Αροὶ,, δ 14) τῃαὲ [16 ἡπᾶροβ μαᾶ [δίκη ἰΐ γ ΎῪ 11} οἵ Βοογαῖθβ πὲ ἢ τηοπεοποᾶ [86 

ἀδοϊαταΐοη οὔ ἴμ6 Τρ ὶο ροᾶ, απ πδξ Ἦ6᾽ Βροῖο οὗ ἃ βϑηΐϊὰβ Ὁ. νυ μότα 86 νγας 

βυϊδοᾶ. Βαΐῦ {ΠΟΥ͂ ὑγογο τποδὺ ὈΙΓΓΟΥΙΥ Θηγαροα ΕΥ̓͂ ἴΠ6 ΤΒΔΏΤΠΟΙ ἴῃ ὙνΒΐοἢ 6 δεν 

τηκῖοα Ηἰβ απ βησθηῖ, ΤῊΘ δαῖμοῦ οἵ ἔθ Χοπορἢ. ἈΡΟΪΟΟΥ αἰσ θαϊο8 ἕο βοῦγα, 

[08 ὁπΠ6 ΟἿΠΟΥ ΘΧΡτοββίομ, τυ μἰοῖ τππυβὲ παν οχοίϊιοα [πὸ ἰηϊσπαθοη οὗ ἴπ6 Αἰ Θηΐ. 
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(811, ῬΓΟΡΟΙΥ βρεακίης, ἃ5 ἃ γοϊαπίατυ νἱοιίτη. [1 τνου]ὰ, ΒΟισΌψῸσ, 
86 ἱπιργοροῦ ἴὸ ΒΌρροβο {πδΐ ἴ86 ὑγουὰ ἰδησυᾶσθ ν Ὠϊοῖ μ6 τηδὴθ υ56 
ΟΥ̓ θαίοτο εἷβ ἰαἂσοβ ργοσδοάθα ὙΠΟ ἀπὰ δἰοπθ ἴγοπὶ ἃ σοπβοίουϑ- 
2655 οἵ διἰβ οὐὐγὴ οσ. ΤῊ τοᾶβοη ΠΥ ϑοογαίθβ ἀϊὰ ποῖ υνῖβὴ 
ἴο ἀσίοπά ΗἰπηΒο ΙΓ, ἀπὰ ταΐθου ἀἰά ουθτυ ἰπΐπρ ἰο ἀΐδροβθ {π6 ᾿υάσοβ 
“τ πἷβ σοπάοτηπαιίοη, ννὰ8 οὗ ἃ τοὶ σ᾽ ΟὉΒ παΐαγο, 85 ἄρρθδγβ ἵτοιῃ 

ΒΟΥΘΓΆΪ ρᾶββαροβ οὗ 6 ϑβοογαῖίο ρἢΠΟβορηθτβ Ηθδ νγὰἂβ ποῖ τὸ- 

βἰγαίποὰ ὈῪ ᾿ἷβ ἀδπιοη : {18 νγὰ8. 16 τϑάβοῃ ἴο νυ ῃΐσῃ ᾿6 τοίθυγοὰ 
16 σα! ΠΠΠ 658 οὗἁ δΒ τηϊπὰ ἀπὰ {Ππ|6 οπιίββίοῃ οἵ 4}} (π8ὲ ἢ τηΐρινς ανθ 
ἄοσπο [Ὁγ πἷβ ἀοίδησθ. ϑοογαίοβ σοῃβίἀθγοὰ ἢ βο  Γ 85 ἃ πηδη ἀ685- 

εἰηεὰ Ὁν 16 Ποῖ τὸ θ6 ἃ σΌΠΟΓΙΑΙ ἱπβέγυσίογ οἵ 1Π6 Ρϑορὶθ, δηὰ το- 

βατάσα [8 ἀδαίἢ 85 ἃ βδουίῆσθ ΜΒΙΟΝ Ὑγ85 ἀοτηδπάοδα ὈΥ̓͂ {π6 5Βᾶτηθ 

θεῖν. ΤῊΐβ ἰΒ υπάουδι αν ἀπ Ἰητογοδιίης Ροϊπέ, θα, δὲ 10:6 586 

εἴπηδ, ὁπ6 {π8. )88 ἴοο Τγσαυ ΠΕ Ύ θδοη ονοτοοκαοὰ ἰη ἴῃ 6 Π{{8 οἵ 506: 

Γαῖο85. 

Ἐοδβρδοιίηνς [π6 ἱπεπιοάΐατο σδυβο οὔτ 6 σοπάἀοτηπαίίοη οὗ βοοτγαίθ8, 
"Ὁ πισδὲ σοπὴθ ἴο 1π6 σοποϊυδβίου {πδὲ Π6 ἀΐά ποΐ 50 τηυοῖι (8}] ἃ νυἱο- 

εἴπι το {1π6 παϊτοὰ οὗἁ 118. ΘΠ ΘΠΊΪ6Β 85 10 Π΄5 τοὶ σίου πιοάθ οἵ επΐηκ- 
ἴηχ, σοπιδίησα υνῖτἢ ἃ βίγοηρ ΓΟ] ηρ οὐ ἢ͵5. οὐνγη ὑνοσίθ., ὙΠῸ ἱπάϊ- 
Τδοὶ σδ0δ685 οὗἁ πἰ8 ἀδδῖ ἢ ὙΓΟΤΘ ΠΟΤ ΔΙ Ὠΐ8 ΒΟσΌΒΟΓΒ, ὙΥΠῸ Ἰνογθ ἀσ- 

τυδῖδά ἴῃ ἃ στοδὶ τησϑβοτγο ὈῪ ΥΘΤΥ ἰσηοῦϊο πιοίΐνοβ ἢ θυ {π6 οοπάσοι 

οἴ το ἡυόμοβ, πονγονον ὑπ᾽ υδειπδῦο, [5 γὙ6ὲ ΘΧΟΌΒΔΟΪΘ ἐπ τηδῺν Τὸ- 

δρουσίβ. ϑοογαίοβ "δὰ σογίδί οἰ Υ Οχργοββοά δἰ πη Β Γ ἴοο ΤΓΘΟΙΥ οἡ {0 

Οοηπείτυτίου ; πὰ ἢ τοῦδ πᾶν ἀρροῦτοά ἰοὸ {πὸ ἀοπιοσγαιίς Αἰ 6- 
πἰδηβ ἰο πᾶνο βούδυσοά {Π6 γουπρ ὉΚ δυοῖν δη ὀρθὴ ἀνόνναὶ οἵἉ 1νἷ5 

ορίηίοαθ. ὙΠῸ βεοοηὰ ρμοίΐπι, μπόονγονθσ, νυ ἢ νυ ποῖ Ξοογαῖθθ ννᾺ 85 
οπαγροά, {πᾶ πο ἀΐὰ ποῖ ΒΝε] ον ἴπ 6 σούβ υνογβυΐρροά ὈῪ τη βίδιο, 

πὰ οὐ Ὑν ον σνὸπ {π6 ΒΥροιμοβίβ οὐ Απαχαρογαβ σοποσγπίηρ 186 
δύὺπ ἀπά τὺ τησοη νυ Ὀγοῦρης τὸ Ὀδᾶτγ, νν88 ροτίδου!Υ υπήουπόοι, 

αηὰ ἰπ παι μοιοτιν γοίαϊοά Ὀν Βοογδίοβ ἰπ τ ΑΡΟΪΟΘΎ, ἀπό Ὁγ Χϑη- 
ρου ἰπ το Μοιοογαδί απ. Οπ τὸ οἴπον πη, δονγονογ, ὀνθη 186 

απ, βοσγαῖον στο ἰδ} οὐνοτ ἴδ δὲ Αροϊὸ μαά σχργουνοῦ εἰπε οῖ Γ «{Π] τοῦτο 

“γοῦν ἰα ἕανον οἵ ̓ ,γούγυν, 150 Ἰορίνίαιον οἵ νο 1,δοοδιασπνοοίαην (ν Ὸ νγαγο δὸ 
τοῦδ ἀειοειοά Ὁγ ὅν. Αἰοοτιίατ), ἀνὰ μα ἀσοϊαγοά ἷκε ἴὸ νῸ [ὅνο ποῦιοσς, μυρίον, 
αἰνὰ πιοεῖ ποτα] οἵ σα, βοο ᾧ 15 δρά 16, 

1, γε, “4“ροὶ,, 6. χυῇ: “ ὙΒαίσνον γοῦ τῶν τδΐπὶκ οὐ τῶν οουδυοσί ἀπά τὴν ἰὼ 
νιγυείίου,  εἰν5}} εὐπορο το οο ὧν {π||Ὸ ὧν το οἴδναν, ανά 1 νυν] γαῖνον οὔου ὑν 
εοαπααιᾶν οἵ ὅν. κοά νυδοὸ ὁδοὶ πρὸ ὧὐ γοῦγ ἰσοσνον, κη τθόκο οὐ τοσα." Χοδορδ, 
ἈΓισναν, ἵν, Βι δ᾽ “Ῥονς θὰ ποῖ Κοονν," Ἠστεθορύῦοσ φὰγο τ βοσγαῖοα, καναὶ 
υὖνο μά ξον κἱ Αἰλδνονν, νεΐσσο οὔεεμδοδ Ὁ. οενο νεογά, θανο οἴσω εορόσενοά ἐπνοοσε 

προ ἰο ἀοοῦι, «νὰ φοχοίευκά τριβὴν οτίυί δὴν Γ΄ τΥ̓οα ἐνδοσά υοῪ Βανα; δῖ, ὃν 
Ζεοών, ἄσαν Ἡρετοοξαινδι," Βὸ αονυνογοά, " πθδο 1 σαν τπϊοκίος οὐὁὨ τὴν ἀοίδιιεο ΒῸ 

ὐὐνπευδ νον σοπρωο Χορορὰ, Ἅροὶς 
͵ 
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οαἸπδϑὲ πᾶσα σου] πού Π6ΙΡ θοιησ ῥγοἠπἀϊοθᾶ ἀσαϊπβέ Ηἴτα ὈΥ μἷβ 

ΡΠ46. Ηθδ δρρβαγβὰ ἃ5 ἃ τηδῃ Ὑγη0 Ὑγὰ5 1Π ΠῸ ΨΚΑΥ͂ ὙΠ] Πρ ἕο Οὐ 

Πἰβ ΘΥΤΟΥ͂Β, πα γὴ0 νγᾶβ, ΘΟ ΒΘΑ]ΌΠΘΠΤΥ, ᾿ΠΟΔΡΔὈ]6 οὗ ἱπιρτουθιηθηΐ. 

Ῥϑδίῃ 15, ἱπά6θ, ἃ ὙΘΥΥ 56 ΘΓΘ ΡαΠΙΒὨτηθηΐ δοσοτάϊηρσ ἴο0 ΟἿΓ 4688, 

θαΐ ἴδ νγὰβ ποΐ 850 διποηρ ἴΠ6 ΑἰΠΘηΐδη5, νυ ἢ υΠοπὴ 1 νὰ σοηβὶα- 

δτθὰ δᾷᾳᾷὶ] ἰο ρουρϑίμαὶ θχὶ]8, ἃηἃ ννὰβ ἱπῆϊοίθα ΤΥ ΟΥΪΠ165 οὗἉ ἃ 1655 

ΒΘΙΙΟῸΒ Παΐθτγαθ. ἢ 

Βοογαίθβ νγὰ5 {πΠπ85 σοπάθιηποα ἴο ἀτῖηκ 1η6 ροϊβοπθᾶ οὺρ. ἃ 

δασγαηΐθο ννᾶ5 ἀθιηδηάθα ῃδΐ Π6 ταϊσῃΐ ποΐ ββοᾶρθ ἔγοτη ρα ηἸβῃτηθηΐ 

ὈΥ ἢϊσηῖ, ἀπά Οτΐο Ὀθοαπηθ. ΠΒυΘΥΆΌ]Θ ΤῸΓ Ὠΐτη. Ασοοτγάϊπρ ἴο [Π6 

ΤΟΥΤῚ ΤΠΘΠ ΟυβίομηΔΥΥ, ἃ5 ἰΐ ἰῖβ ΘΧργθββϑα ἴῃ Ρ]υΐατο 5 1{{6 οὗ Απιὶ- 

φίοη, 16 βθηΐβποθ τημβί ΠᾶΥΘ τη {ΠῸ5: ““Βοογαῖθβ, 1ῃ8 βοὸῃ οὗ 

ΒΟΡΒτοπίβουβ, οἵ 1η6 {τῖθ6 οἵ ΑΠΠΘΟἢ 5. δηα 1Πη6 ἀδ8π|6 οἵ ΑἸορθοβ, 

πᾶ5 Ὀ66η οοπαριηηθα ἴο θ6 Βυυγο παθγθα ἴο Π6 Ἐ]θν θη." 70 δὲ 5ιγ- 

τεπάεγοά ἰο ἐλε Εἰευεγι νγὰ5. ἃ ΘῸΡΠ ΘΠ ἴβιὴ οὗ ἢ6 Αἴτο Ἰδησααρα ἴη- 

βίθαά οὗ ἐο δὲ εοπάεηιπεά ἰο ἀεαίῃ, βῖποθ 1π6 Αἰμθηΐϊδηβ υυἱβῃθὰ τὸ ἡ 

δγοϊὰ ἴη6 ννογὰ ἀθαίῃ, νυν ἢ ]Οἢ ν᾽ 85 σοηΒι ἀθυθα ομπϊποῦβ. Τὴ ΕἸ]Θυ θη 

Τουτηθα ἃ σοχῃμϊββίοη, νυ ἢ ἢ σοηδβίβίθα οὗ [η6 Θχθου ΠΟΥ ἀπὰ ἴδῃ 

ἱπαϊν! 15, παιηθα γοβρθοῖν ΘΙ Υ ὈΥ͂ ΘΔ Οἢ οὗ ἴπΠ8 ἴδη ὑγτῖθθ5. ΤῊΘ 58ὰ- 

Ῥουϊπίθπάθποα οὗ [Π6 Ρ ΙΒΟῊ5 ννᾶ8 ᾿πίγαβίθα το {Πθτὴ, ἃπὰ {ΠΥ οαττὶθα 

ἰηΐο δχϑουζτίοη {Π6 βθπΐθποο οὗ 1Π6 οουγίβ, ΑἸΘΥ ἴη6 βθηΐθποθ πδᾶ 

Ὀ6θὴ ργτοποιποθα δπᾷ τηδάθ ρα] ον Κπονγη ὈΥ 16 Πογα]ὰ, {Π6 Υ βοϊζθὰ 

[Π6 οοπάοτηποα ρϑύβοῃ, ἀπά, ἰοὺ ρα ζεῖ ησ Ὠΐμη ἴῃ [δι υβ, δοοοτηρᾶ- 

ὨΪϊοα ἢΐτα ἴο 5 ρυίβοη, ΑΥ̓͂Θ τησβῦ ΒΌρΡΡΟΒΘ {παᾶὺ 1Π656 ΤΟΥΠΊΔΙ 165 

ΘΟ 6 κϑυνῖβα οὐβοσνϑα τ τοσαγὰ ἴο ϑοογαΐθβ. 

Αἴοσ ἴΠ6 βοπίθηοθ δά θθθὴ ργοποιπηοθα, ϑοοσαΐθβ ΟΠ66 ΤΟΥ δᾶ- 

ἀτοββεᾶ {Π6 7υᾶσοβ ηῸ Πὰ4 οοπάθιηηθα Βΐτη, ἃπά Ὑ ἢ στοαΐ τοβὶρσ- 
μαΐϊοῃ δηὰᾶ ᾿πίσθρι αν ΒΡΟΚΘ οὗ 1Π6 Θυ]} νυ μοὴ Π6 Ὺ ̓ἰπῆϊοῖθὰ ἀροῃ 

{Πποιηβοῖνϑβ Ὁ. πἰβ Ρα Πἰβῃιηθηΐ ; δηὰ το ἵῃοβ86 ΠοῸ μαᾶ νοΐθα [ῸΓ ἢΐ5 

δοαυϊῖα], Π6 ΒΡΟΚΘ τπροη 5ι076 οὐβ νυ ΠΙΘἢ αὖ [Παΐ τηοτηθηΐ ὑγοσο οὔ ἢ 6 

δτϑαϊοϑβίὲ ἰηΐθτοβί---ἀθαῖῃ ἀηα ᾿τητπου ! ΠΥ. ΤῊ ᾿Ἰαβϑύ ὑγοσᾶβ οὗ [ῃ}5 

δάάγ6 55 ἀὙ6 ῬΑΥ ΓΙ ΟΌ]ΑΤΙΥ ὈΘΔῸ ΓῺ], ἀπ ὰ πᾶν Του πα ἴῃ Οἰσοτο 8η Θη- 

τηυϑίαβίϊς δὐτηΐγου. “ἩΟΥΘΥΘΥ, ἴὉ 15. {{Π|6 ΤῸΓ Ὁ5 ἴο ρΌ---ἸῸΥ Π16 ἴὸ 

ἀἴθ, [ῸΓ γοι ἰο ᾿ἶνο ; ὙνΒ ἢ 15 1Π6 ὈοίΓΘΥ, ἰδ ἀπ Κποννη ἴο 8}1 θχοθρὲ 

το αοἀ." 

1. Τὸ Αἰμθηΐδη Ἰαννβ ἴῃ [18 ΤΘΈΡΘοΥ ἸνΌΤῸ ΥΟΥῪ πη ἢ ΠΕ κὸ ἴπ6 ΠΡ] Βα, ΧΟΠΟΡΆ., 

Μωοαι,, ἱ., ὃ, ΘΩ, βαγ8.: “ΠῚ ἃ χηδῃ ῬΓΟΥΘΒ ἴο ὈῸ ἃ τὨϊοῦ, τὸ πᾶν βίο! θη οἹοϊμίηρα ἔχου 

ἃ θαῖἢ, το θῸ ἃ ρἱσκροοῖκοξ, ἴο αν Ὀγοόῖκθα ΤὨγΟι σἢ. ἃ Ὑγ8}1, τὸ βᾶν Θπβανϑᾶ ἔγοθ 

εἰζοηβ, ΟΥὁἨ τοῦ θοα ἃ ἴθιαρ]ο, μ6 18 Ῥυαπίβῃοα νυνὶ ἀθαῖ δοσογαϊησ ἴο [6 ἸαννβΝ 

ΠῚ 6 ναἶαθ οἵ [η6 τηΐη σ8 βίοϊοη ἴῃ ἃ δῖ Θχοθοᾶθα ἴθη ἀγδομτηδβ, ἀθαῖῃ νγῶϑ ἰηδίοι- 

εὰ, κβ ἰ8 οὔβοσνοῦ Ὁ. Ηϊμἀοπθογρ (ὁ (8 Ῥαββαρ 6) ἔγοῖὰ ΠΟ πλοϑίμομοϑ ἐπ 7 πιο, 

ῳ, Τιιδοιὶ, ἱ., 41. 
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ὙΠ επ βοοταίοβ μα βρόκθῃ {π|686 νυογάβ, 6 ὑγθπὶ Ὑν {ΠῚ ΘΠ θοσίαὶ- 
2655 ἴο {Ππ|Ὸ ργίβοη ὑγμογο ἀϑαῖ! δνυναἰτθὰ ἢ). “Μᾶρμπο δηΐπιο δὲ 
γυΐϊία," 5ᾶγ5 ϑαηθοδ," “ σΆτγοθγοπη ἰηίγαν!τ." Ηδ οοπβοϊθὰ δἷβ νγθαρ- 

ἴηρ Γτἰδὰβ νυ Ὸ Το] ονγθὰ Πΐτη, ἀπ σΘΉῪ τορτγοδομθᾶ Αροϊοάοτυβ, 

γ8οὸ υἱτοτοὰ Ἰουὰ οοπιρίαἰηι8 τοβρθοιίης (6 ἀπ͵υδὲ σοηἀδιηηδίίοη 

οὗ Πὲβ τηδϑβίου." 

ΤῊ ποχὶ ἀδὺ ϑοοστγαίθ8 ὑοῦ πᾶν ὕθθ δχθουϊθα, μδὰ ποὶ ἃ ρᾶι- 
εἰσοϊαγ {δβιῖν αὶ, νυ μΐσ ννὰ8 ἤθη σοϊουταϊοα αἱ Αἰμθηβ, ροβίροηδά ἰξ 

ἴον το ΐϊγῖν ἀαγβ. [Ὁ τγᾶβ {π 6 τη θη 1η6 Αἰ δ πίδπβ βοηΐ ἴο 605 
ἃ Υ6556] νυ τ ργοβοηΐβ ΤῸ 106 ΟΥδοὶθ οὗ Αροὶο, 85 ἃ βτγαίθίυ! δὸ- 

Κπονν!οάρτηδηϊ [ογ 1016 ΘΟ 55Ὁ] οχροαϊιίοη οὗ ΤῊΘ56:15 ἀραϊηβί 1Π|6 
ΜιΙποίδυτυβΒ. ΤῊ σγοδΐ Γδβεϊν αὶ ν᾽ 85 βοϊθτηπίζοὰ αἱ Αἰ Θἢ8 ΘΥΘΓΥ 

γδαγ, δπὰ ἴγοπι 1η6 τ᾿πούπθηΐ πὶ 1Π6 ν 6556] νγὰβ δἀογηθὰ νυ ἃ 

βαταπὰ οὐ ᾿ἰδυγοὶ (Ὸγ [18 ἀσραγίστο 1Π] τὴ6 τηοπηδπΐ οἵ [18 τοΐαγη, πΠῸ 

τί πηΐπ8] υνᾶϑ αἰϊουνοὰ ἴὸ ὕὈ6 δχϑουϊοά. ὙΠῸ [δϑιυΐῖναὶ 156}, σα! δὰ 

ϑεωρία, νγ ἃ Κίπά οἵἉ ῥτγορίεἰατίοη, ἀυτίπρ νυ ΐοῖν 116 ΟἿΕΥ ννὰ8 Ρυτὶ- 
δεὰά. Τῆθ ν 6556] ἱπ τυ μοῦ 1Π6 ᾿γαβοπῖβ ὑνοσο σοηνογθὰ τὸ Τ)6]085 
νγ85 σαϊδὰ ϑεωρίς. ΑΒ 16 γ6556] δὰ ὕδδθη σγουνηθαὰ (6 ἀδ  ὈΘίΌΓΟ 

ἴδ σοπἀοπηηδιίοη οἵ βοογδίθβ, [πη 6 γΠ016 ἱπίοσναι Ὀοίννθθη 118 πὰ 

[15 γοΐασγηῃ υγὴ5 δἵ (6 ἀΐδροβα! οὐ ϑοογδιοδ [0 Ῥγοραᾶσθ ΗἰπιΒ6 1 (ὉΓ εἷ8 

ἀδαῖῃ. ΤῊ ἱπίοτναὶ ἰαβίθά, 85 νγὸ ἵν βαϊά, 1 ΓΕῪ ἀδγ 4." 

ΑΠππουρὴ ΒΘ νν88. σοπῆηοά ἴῃ ἰγόηβ, ϑοογαίοβ ραββοὰ 1},686 {πΠν 
ἀδγ5 νυνί εν ἐν8. ὑδυδὶ ΟΠ ΘΥ 658, ἰῃ σοηνογβαιίοη υντἢ Ν8. Ὑτἰσπάβ, 
ἴπ τη διίοηβ ἢ 1νἰ8. (τυτο Οχίβίοποο, δηὰ οἡ {{|6 ἰβίογυ οἵ ἷ8 

Ρᾶδι ΠΠΠῸ, 85. Ψ. 6}} δ ἐπ διϊοιηρίβ αἱ σοιηροβίηρ γΟΎβοϑ, “ Πυτίης 
{5 εἴπι)δ αἰδο," βᾶγβ Χοπορθοη," "ἢ 6 ̓ ἰνοά θοίοτο {πὸ ΟΥ̓ 65 οἵ 8}} ἷ8 

{τιομἀδ ἴῃ {{)| ΒΆΠῚΘ ΠΙΔΠΠΘΟΥ 88. ἰπ [ΌΤΙΠΘΥ ἀᾶγΒ; θυ 1 ποὺ Ἰνΐ5 ραβδὶ 

1, Ουπεοὶ. αὐ Ἠεϊείαπι͵ ο, χίν. 

3 Το αὐύγον οἵ ὕνο κο ςοαἰο Δροϊορν οἱ Χοπορθου μογίοςε!Υ δέτοον νυ ἢ} ΡΊαῖο 

οἱ ὕνονο ἕωκίν, νυ ον ἀτγὸ ἰὼ τυστφοῖνοο Ἴγοάϊο᾽ο σοσυρη. Κδὸ Ρίδε,, Ῥλδάο. ΤῸΦ 
ὥοτενον, νουγονοτ, οὐδ (Ὁ Φῦ͵ κε ῳ.), ὑχαῖ βοσγαῖον δα ά, νυμο Αὐγίαν μακοοά ὃγ, 

“ΜΑΙ: τοδὴ ἐκ ρογθαρα νῸῪῪ ῥγουά, αν {7 Β͵ μορὰ ρμοτγίοστυσάα φοτηοιδίης, νΟΎῪ ὅτγοκὶ 
δοά ευϑδενο ὃν μονίος σπανοῦ τοῦ ὅσαι, ΟἹ, ινὸ ὈπΡΡΥ τοδη, νυθο ἀσον ποὶ 

φροσξη ἴο κανοῦν ἴδοι ἐνο ἐν τὸν» οοιγηύσγοῦ ἡγθο τ. Ὀσου δοιίνο ἴον 41} (ωταχέεγ ἰὼ το 
Ἰνονσὲ νά τονὲ ὑσοία! τδοοσ οτος δὰ ἀρονίροά ἰο σοῖο, ὸ νγοσο Ὡοῶν [9 
σεν οἵ ὑεῖ δα, ενῸ μοννὸν οἵ ἐογοσοείως ινο ἔωίωγα, Τμσγοίογο 1 νυ} αἷδο ὑγορὲν» 
ΘΕῈ. Ῥοτ α εἰνοτί εἴτνο ἱ μοὐ ἐπεσγοούγαο νυ εν εἶνο σοὺ οὐ Αγίοα, οὐρὰ "Θ ἀρροιτοῦ 
[τ τὸν τ0 ὕο οἵ γαλῖνοῦ α αἰγοῦα ταξρκὶ ἢ 1 ενογροίογο ἐὰν (νος μὸ ψ᾿ ἢ] ἠος Ἰοῖς γοπιδίο 

'ν ὕνχαι φσενίδο. οσσυραϊόου νυ εὐοῖν δἰ ὑκενον 'λ οδοώσω ἴον πο; ὕοῖ ὧῷ Βὸ μῶν Ὡὸ 

Ἰνόννο, χυμδο, ΒΘ Ὑ» ἢ} ὅο τὰ ἀν. ὉΥ σοῖο οΥἹ} ργορσοκέτν, οὐμὰ σαΡΤῪ ἐν νεοκοά, 
πϑὰν (0 ἃ ὅτοῦὶ σκίσηῖ" Α πραϊούνω» ρΓΟΡΌΘΟΥ, αὐνά σΟΠΓαΤΥ ἴο τνο νεο καονο 
εὐαγωσί οἵ Μοσγδίσα, 

3. Το ρμωσκαρεο ὑροῦ νυ δεῖν εἰνοσο «ἱλαεινσενν τοι τῦνν ὕο ἔσαπ ἰη να Ονο οἵ 
Ῥμο, κοά ἰω Χανορᾶι., Ἀἴσαι,, ἱν., Β, 3, 4. λίαν, ἐν, δι ἡ ἃ 
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116 νγὰβ τηοβδὲ ἀαγηϊγοα οἡ δοοοιηΐ οὗ πἷβ ρσθβαηΐ σα ΠΠΠ655 8πά 

ΟΠΘΟΥΆ]Π655 οὗ τυ νἱπα." Ατηοηρ {[Π6 οοηνθυβαίοηβ ἢ ὨΪ5. ἐγ 6 η 45, 

ἔνο 16 ραυίϊοι]α, ἐν ̓ π θυθβίϊησ, νυ ἢ οἢ 816 ργθβογνθα ὈΥ͂ Ρ]αΐο ἴῃ 

μἰβ ΟΥΐο δηᾶ Ῥῃηφο---ἰη 1Π6 Ἰαΐίου ποῖ υἱοὶ ἃ σοηβί θυ ]6 δᾶ- 

αἰτίοη οὗ Ρ]αἴοβ οὔ ἱπουρσῃΐβ. [ἢ 1Π6 ΟΥΐο μ6 ἰγθαΐβ οἵ [ἴῃ6 ἀυξῖθ5 

οὗ ἃ οἰϊΐζθῃ. Οὔὲο, ἃ γα ΠΥ Αἰμοπίδη ἀπα ρου] ἔποπα οὗ 

Βοογαΐθβ, ΘΔ ΠΊ6 ἔς ΠἰΠῚ ΘΑΙΥ͂ ΟΩ6 τηογηΐησ, θαΐ, Ππαϊηρσ Ὠΐτῃ Ἀ5]6 60, 

νναϊθα 111 ἢ6 αὐγοῖθ. ὙΥΏθη μἢ6 ἅν ΟΚΘΟ, Οὐἱΐο ἀϊβοονοσθα ἴο Ὠΐτη ἃ 

Ῥίδη οὗ ββοδρίησ ἢ ὉΠῚ ῬΥΙ5Οη, ὙνΒ]Οἢ Π6 Πα [ΟΥΠηΘα ἴῃ σοτητηοη ὙΠ 

ἐν. οἴ Υ ἔτ π 45, πα Ἰη!οτιηθα Ὠΐπὶ 1Παΐ ΘΥΘΤΥΥ (Ὠϊησ νγὰβ ρσθραγθᾶ 

ΤῸΥ ἢΪδ Θβοᾶρθ, 8η} ἴπα΄ ἃΠ δϑυ] πη νγὰβ ργουϊἀ θα ΤῸΓ ἢΪπ ἴῃ ΤῊἢΘ685- 

ΒΑ]γ. Α ᾿ἴνθὶ 7 σωηνούβαίίοη {Π6 πη ἅΤΌ56 Ὀδίνγθθῃ ἔἤθιη, ἴῃ ὙΠ] οἢ 

Θοογαίθβ ρτουεᾶ 10 ΟΥ̓ο {παΐ ἃ οἰζίζθη 15 ποΐ Ἰυβιιῆθα, ὈΠΑ͂ΘΥ ΔΗΥ͂ 

οἰγτουτηβίδησοβ, ἱπ ΒΟΔΡ ἢ σ ἔΓΌΤῚ ΡΓΒΟΗ. 

Οη 1Π6 ἀδγΥ οἵ "15 ἀθαίῃ, ϑοοσαΐθβ. μδᾷ ἃ οοηυθυβαίίοη ὙΠ ΗΪ5 

ΤΥ ηα5 οἡ 16 ἱτηλδουίδ! γ οὗ 1η6 50]. ΤῊΘ ἀγσυτηθηΐβ δαἀπορα ἴῃ 

1η6 Ῥῃεάο οἵ Ρ]αὶ ὃ ΔΤ6 [ῸΓ {Π6 τηοβί ρατί ᾿Ἰηνθηϊθα ὃν Ρ]αΐο ; θαΐ [Π6 

Υγ68] ΔΥσυτηθηΐβ. οὐ Βοοσαΐθβ ΔΥΘ ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ ργθβθυν θα ὈΥ Χο πορμοι ἴπ 

{πΠ6 Ογτορεάϊα, ἴεν: [πη6 ἀγίηρσ ΞρΘΘοὴ οὗ ΟΥΤυ5. 

ΤῊΘ Θχϑυοῖβθα ὉΠ] Οἢ βοοτσγαΐθβ τηδὰθ ἴῃ Ροθίσυ γῸΤΘ νϑυβὶ ποαιϊοηβ 

οἵ ἃ Ὦντηη τὸ Αροῖῆο, δπᾶ οἵ Βοῖη86 [0165 οὗ Ζ25ορ. ϑοογαΐθβ ὑπᾶρτ- 

τοοῖκ {πΠ656 οα δὐδσουηΐ οὗ δῇ δαπιοηϊζίοη σίνθῃ ᾿Ϊπὶ ἴῃ ἃ ἀγθᾶτη. 

Βαΐ [η6 τϑᾶβοπ [ὉΥ μἰβ οσποοβίηρ [0165 οἵ ῦξορ ννὰβ ῬΡΥΟΌΔΟΙΥ παῖ 

{π|5. Κὶπὰ οἵ ροθέγυ, νοι μὰ 5 5 οἢ ἃ ἀθοϊα θα ΤΟΥ] πάθουν, ΡᾺΓ 

ΕἸΘΌΪΑΥΙΥ ἀστϑοα νυ Ἰἢ 15. οννὴ ᾿πο] παι! η5.} 

ΤῊΘ ν 6556] γοϊασγηθα τοι 6 ]05; [η6 ἘἸΘν πη δηπομπησδᾷ το ξὅοο 

γαΐθβ 186 ΠΟῸΥ οὗ ἢΪ5 ἀδαῖ, ἀπ πα οἵ {μι  ὶΓ ΘΧ ΘΟ ἸΟΠΘΥΒ νγὰ5 τον 

(0 ρΥΘΡάτΘ {π6 ροϊβοπθὰ οὰρ, ννὶοἢ ϑοογαΐῖθβ ννὰβ ΟὈ] σϑα ἰο θιηρίν 

ΔΙΌΟΥΙ 186 βὰπ Πμαᾶά βοί. Αἴ ἃ ὙΘΥΥ ΘΔΙ]Υ ΠΟῸΪ οὗ [η6 ἀδΥ ἢἷβ {τ 6 45 

μιαὰ Δββϑιῃ]οὰ ἁτουπα Πΐπὶ ἴῃ στϑαΐ Πα ΉΌΘΥ5, δηα Χαηςπῖρρθ, νυ ἢ 

ΠΟΙ ΟὨ]]άγΘ ἢ, ννὰ8. 4150 ργθϑθηΐ. Ηἰἴβ ἔθη ὑγοτο ἴῃ {πΠ6 ἀδοροβὲ 

αἰβίτθβϑϑ, νυ οἢ, δοοογζάϊησ ἴο {Π6ῖγ ἀἰΠθυθηΐ Πα γαοίθυβ, νὰ ΤΟΥ͂Θ 

ΟΥ 1655 Ἰου αν οχργθββοᾶ. Αρο])οάοτιβ νυϑρὲ δἱουά, δηὰ τηονϑὰ 8]} 

ο ἴθαῖβ οχοδρί ϑοογαῖρβ. Χαηςῖρρο, {6 νἱοϊθηὲ πα ραββιοηδίθ 

1, Πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον, 6 Βαγ8 (Ρλαάο, Ρ. θ0, Ἐ., Θεφφ.), ἐν τῷ 

παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, 

μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου" καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο 

{πειλάμβανον αὐτό μοι πηρακελεύεσθαί τε καὶ ἐπικελεύειν, ὥςπερ οἱ τοῖς ϑέουσι διακε- 

λευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, 

ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοὺ δὲ τοῦτο πράττοντος - νῦν δ' ἐπειδὴ 

ῇ τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ ϑεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα 

πολλάκις μιῖι προςτάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν μὴ ἀπειθῆσαι 
αὐτῷ, ἀ) λὰ ποιδῖν, κ΄ τ. λ, 
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ΟΠΊΔΠ, Ὑγ88 ἱποοηβο 8 0]6 δὲ {Π6 ργοβρθοὶ οὗ {π|6 ἀθδίἢ οὐ οὺ μ85- 

δαηὰ. ὙΠ πους “οτίαπο, υυἱτποὰξ βυρροτγί, υἱοὺς ΔηΥ σοηβοϊδίίοη, 
Βὴ.6 Βανν ΠΟΙΞΟΙΓ πὰ ΠΟΥ οὐ Πάτγοη, οὐ νυ μότη ἔννῸ ὙΓΟΤΘ 511} δἱ ἃ ἴθ ῃ- 
ἀδΥ ἄρθ, Ἰοῖς ἰπ ννδηΐ δηὰ πηϊβουυ. ϑοοσαίθβ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ νυ] 186 ἴη- 
ἐδπίίοη οἵ βρατίπρ ΠΘΓ 1η|6 ἀἰδίγοββίηρ βίσῃξ οὗ ΠΥ ἀγίησ πυβυαπά, 

τοαυοβίοα Οτίῖο ἰο βοπὰ ΠΟῪ ποιηθ. 

Τθᾳ, ὀχϑουτίοπου δπίοτοα {Π|6 ῥτίβοῃ, ἀπ οἥδτοα {π6 ροϊβοπθὰ οὔ 

ἴο βιοογδίθβ : 6 Ἰοοῖς ἀπὰ οτηριϊοα 1 ΥΠἢ 1πὸ ἰη τορι ἀϊν οἵ ἃ βᾶρθ 

ἢ 8 σοηβοίουβ οὗ διἷ8. νυἱγίαουβ Ὁ ; δηὰ δύθὴ δὲ 1Π6 τηοπηθπὲ 
θη Β6 μοϊά ἰξ ἰπ μἷβ παπὰ, δ βροόκθ, δοοογάϊησ ἰο Οἰδοσοβ δχ- 

ρΡγαββίοη," ἐπ βυονι ἃ τῆδπποτ ἴπαΐ Β6 ἀρροατοὰ ποὶ ἰὸ ἀϊθ, θαϊ ἴο ἀ5- 
σοπὰ ἱπίο ἤοᾶνθη. ΤῈ ἸονΤοΥ Ρατὶ οὗ "Ϊβ ὈοάΥ μδὰ δἰγοδὰῦ στον 
σοϊά ; Βὸ {16η ὑποογογοὰ ᾿ἰπη 50 1 Γ ({0Υ Β6 δὰ θοίοτο θδθη σογοτγοὰ), 

ἀπά Βροκὸ 5 ἰδδὲ 'νοσγάβ : “ το," βαϊὰ "6, “1 ον ἃ σοὺκ ἰο .88- 
συϊαρίαβΒ. ΟΠἼῸΤ ὁη6 ἴο δεΐπη ἃ5 ἃ βδοτγίῆσο ; ἀο ποὶ Τογροὶ ἰϊ." 8.00- 

ταΐο8 αἰυδοά ἰπ {656 τνογὰβ (ὁ (Πη6 παρρίποββ ἢ6 βου αά ΘΠ]ΟΥ͂ ΔΠΟΓ 

υοΐπρα ἀε! νογοὰ ἴγοῖι 1π6 σπαΐπβ οὐ μἷ8 δοάν. Οτὶο αβκοὰ ΒΊΟΥ 

ΒΘ υυϊϑιοϑὰ δὴν {μΐηρ οἶβο ἴὸ θ6 ἄοπθ. Τὸ {{|8 φισδιίοη ϑοογαῖθβ 
τοδδ πΠῸ ΤΟΡΙΎ, ἀπά ἃ βιιοτί {ἶἰπ|6 ἀπ ογυγαγὰ Ὀθοᾶτηθ σοην βοᾷ. Ηἰ8 

Θυοβ Ὀσσᾶτηθ ἀΐτπη---η 6 οχρίτοὰ.; Ηὸ ἀϊοὰ ἱπ τη γϑᾶγ 400, ΟΥ̓, 

1, Τωρενϊ, ἰ, 99. 
9. ΛΠ υἱν αν τοόγο εἰγουτοεί δ ΠΥ τοϊατοὰ ἴῃ ἴθ6 ῬΈσνο οἵ ΡΊαίο. ΤΉ αϑονσ 

μεετργοίκθοι οὐ ὅν ννυσγάν οἱ τὸ οπνὰ οὐ 6 ῬΒανάο, “ Οτίτο,  οὐγὸ αὶ σοοῖς ἴο 3 ὁ: 
συϊαρίακ," ἄς,, δέον 'ν αἷκο δὐορυοά ὉΥ Οἰγτηρίοδογυκ, ρροῦγν ἴο ΡῈ ἴο τοῦσνξ. 
σαΐεκυλο, [εἰν σοῦ! κοονν ΒΟ τῶδον υμεϊοσοτνο γοργόδομοα μανοὸ ὕοσα ἰαδίοιοα 
αροῦ βοσγαδον ἴον μὲν σχργοδείου, ὙῊο οοοϊοαίανιίσαὶ ἕμόογο Οτίρευ, Ευδοδίυε, 
Ομεγκοκίοεα, αὐνὰ οὔδιοτα, ὑγούοιν οὐ τὸ ἀΐφοονοτγ ἰη ἰξ το τοῦ] Ὀοϊοῦ οὗὁἨ Βοσγαῖον ἴῃ 

Ρογιδοίτα. [“1|}» σχίγονοῦν ἀἰδῆσα!ε το ἀσίογεαίηο τ56 μγοοίδο γοϊδιίου ἰπ νυ μίοι 
Ὅν ορίηίοον οἵ βοσγαῖοα σἱοοά ἴο "6 Οτγοοῖ μοϊγιιοίστηα, δ ποῖ Ὠγ σροῖκο οἱ 
0 κοάν ἢ γονόγοοοο, αὐνά οοηίοντησά ἴο 50 τέθον οἵ το ποορμαὶ ννογεϊίρ, ὑὰς 
τονδοά μὲν γοσροςὶ ἴον το ογβεῖον ἰ ἃ τοσοῦ νυ μίο σοσιι ἴο ἐπ ρῖν ἴδαὲ μὸ ΡῸ- 

πονοά νεῖν μεούσηκίσεν τὸ βανο φοίῶο γα] ἐυουσ, Οἱ ἴο οἴδον μαι, Ββο δὸ': 

κοονοάροά οὐο Βυργοῦνο Βοίης ὧν ἴθ᾽. ἔγασωσσ αὐ ργοραγναν οὔ ἴθ υπίνοτνο 1᾽ 

μού τνο αἰοχυῖαν ατνὰ το μίαγα! πότον ἐνάκοτί τ πο ον οοησσταίης, το οὐοοὶ 
οἵ μἱν «δογαιίου ἡ αὐ σα μὸ συδοανογοά ἰο τοσϊαίν οο οἵ μἱν ἡγϑονάα, ᾿8ὸ 
φοσθοὰ αἱ ὁυετίδοον ὡνὰ ἀϊνίποιου, Η νγκα, βοοογάϊες τὸ Χανορθοι, Ὁ. αὶ ἀγρυσησηξ 
ἄγαν σκοϊαείνο!ν ἔγοιη (Χο νεοῦκα οὐ το πὸ Οτοδίον. Σ Ὑνὸ ἀτὸ νων» ἐσαιρίοα ἰο 

“ λψίαα,, ἱν,, Ἅ, 6 13; ὁ τὸν ὅλον κόσμον σνντάντων τε καὶ συνέχων. 
οἱ ϑεοί, ὃ δεός, τό ϑεῖον, τὸ δαιμόνιον. 

ἔλίαα, α,4. ΠῚ ὑμο ἐσονογαίου μὰν ὕοου ΠΥ τορονῖοά Ὁγ Χεδορδοῦ, 
Αὐἰιοάκεπον «δἰ οά μα ἐτουπά ἰὼ ).νο οσυγρο οὗ το ἀγευχησης, Βυὶ Βο συρχουῖο 

δὸ οὐγοεθου τὸ ὕνο ἐνΐστατοο ἄγαννν Ὁ βοσγωῖον ἔγοι το δοίος νὰ μεονίδσοοο 
οἵ σοί, ᾿. τὸ να ρεσρείκειυ οἵ οοπίοτταίος τὸ θνο γέρον οὔ νο οἴκῖο το μέσα, ἀπά 
Χονορθον με ἐσατν ποῖ ἰοὸ βανο ὕσσω ἀὐγασοὸ θναὲ "αὶ τοΐκμε μο ἀϊερυιϊοά, 
Ἠδ ὑμδλκ ὑμὲ μο ω σιμιείση!γ γοίοικά {}»ο νἀ σέσενσο! νυ μϑσν ςμονφοά βοσγα 
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δοοσοτάϊησ 0 οἴποτβ, 399 Β.Ο., ἸΠΑ͂ΘΥ [Π6 ΔΙΌΠΟΠ Τι ΟΠ 65,Ϊ ΟΥ̓ΛΤί5- 

- οογαΐθ8. 

᾿τηδρῖπθ ἴΠαῇ Π6 ἰτθαϊθα τ Δ}Υ̓ Ροϊηΐβ, ἴο ὙνΒΊΟἢ [Π6 γ ΟΡ αἰζδοῃθα ργοαῦ ᾿προσίς 

866, 88 τηδίτοτβ οὗ ᾿παΙ ΌΤΘΠΟΘ, Οἱ Ὑν ΒἸΟἢ 1ξ νγὰβ. πε  ΓΠΘΥ ῬΟΒβΙ θ]6 ΠΟΥ ὙΘΥΥ͂ ἀθβὶγο 

8ΔῸ16 ἴο Ὁστῖν δὖ 8ηΥ̓͂ σουίαϊη σοπο] αβίοη : [Ππαῦ ἢΘ νγαβ ΟἿΤΥ σΑΥΘΡΩ] ἕο Θχ 6 ἔγοσα 

818 βοῖοῃ οὗ [Π8 βοαϑβ 81] δέ] θυ ῦθβ Ὑν ΒΟ νγοσο ἱποοηβιβίθηῦ υυῖ τα [Π6 ταογαὶ ααδὶ]- 

1165 οὔ [86 ϑΡσοιμθ Βοίησ; δηᾶ {Ππαΐ, νυ [Π15 τβίσοὔϊοη, μ6 οοπβίοσθᾶ ἴμ6 Ρορ- 

ὮΠΑῚ ΤΩΥΓΠΟΙΟΡΎ 88 80 ΠΆΥΤΏ]6ΒΒ, [Ππαῦ 115 Ἰδησαδσ6 8Πη4 Υἱΐθβ τηϊρηῦ Ὀ6 ἰπῆἤοοοΠΗΥ 

δαορίαα. ΤῈΘ οὈξοσυδῆοη δι οα ἴο Ὠΐπ} 'π ὁπ 6 οὗἉ Ρ]αἴο᾽ 5 ΘΑΥΙ͂Υ ὑγου Κϑὴ ΒΘ ΘΠῚ8 

ἴο [τον ρτϑδῦ ᾿ἰσηῦ οα. ἴΠ6 παῦισθ ἃ πα οχίθηῦϊ οὗ ἢϊ8 σοηΓΟΥτΩ ΤΥ ἴο η6 βἕαξα σοὶῖ- 

δῖοῃ. Βεῖηρ βὶσθᾶ νυ βϑίμου μ6 θεν [πΠ6 Αἴᾶο Ἰοσοπα οὗ Βογβαβ δπᾷα Οὐ να, 

Β6 τϑρ]δα [μα μ6 βῃουμα ᾿ἱπα θα ομ]Ὺ 6 ΤΟ]]οννγῖπρ [6 ΘΟ δ Ρ]8 οὗ τη ΠΥ ᾿πσϑηΐοιιβ 

ταθι 1 ΗΘ χαθοϊθα 1ζ, αηα αἰζοιηρίθα ἴο δχρ]δῖη 1Ὁ ἀὐνδὺ 3 Ὀαῦ παῦ βιυοἢ βρϑοῦϊα- 

ΟΠ 5, Βουγ υ σ ἤπθ, ἈΡρθαγϑα ἴο πίγα ἴο Ὀβίοκθη ἃ ταϊπμα ποῦ ΥΈΓῪ ΠΑΡΡῚῪ σοπβεξζα- 

1εᾶ; ΤῸΓ [86 βι ]θοῖβ ἔισἸΞΗΘα ΤΟΣ ἴΠοτὰ ὈΥ [Π6 τηδγυθ]οιβ Ῥεΐπρβ οὗ ἴπ6 ασθεῖς 

ΤΩΥΤΒΟΙΟΡΥ ὑγΟΤΘ 6 πα]6855, πα ἴο σϑᾶθποθ 81] ΒῈ ΟὮ βίογθβ ἴο ἃ Ῥγοθ0]6 ἔοστη τγὰβ ἃ 

δ}. νυ ἢ σθαυγϑα στα ἢ Ἰοΐίβασθ ΤΪΐβ Π6 σου] ποῦ ρἶνα ἴο ἴΐ, ἴου ἢ νγὰβ {7 

ΟσΟῸΡΙΘα τυ ἴΠ6 βπιαν οὗ μἰβ οὐτὰ παῦασθ, Ηδ Γποσεῖογο 1οῦ ἔμοβ6 βίουθβ ΔΙ Π6, 

τη δοαιϊοβοθα ἴῃ [Π6 σοσησηοι Ὀ6] εἴ αθοιῦ {Π61}.᾿"--- Τ λὶγϊιραῖ 58 Ηϊδιοτα ὁ ΕὝΕεδο, 
γΟ]. ἷν., Ῥ. 968, Ξεψῳ.--- 1] 

1. Ὁῖοσ., 1ϊ., δῦ αηᾶ δ6. Μαγτηοσ. Οχομ., 57. ϑδοῃβο ΠΗ] 68 μΪ8 ἀθ δ ἴῃ ΟἹ. 95, 

1; Ἑδυσιοῖπβ ἀπ ἩδΙΌΘΥΡΟΥ, ΟἹ. 94,3, [Ασοοταϊηρ ἴο ΤΠ) ΊΟΘ 668, 11., 43 (6. Χ ΑΊ1.), 

16 Αἰπμθηΐδηβ ᾿τησπ Ἔα] τοὶ στορϑηΐοα οὗ [Π6 ἀθαῖὰ οἵ βοοτγαῖθβ, δπᾶ τηδηϊζοβιθα 

ἘΠΕΙΓ ΞΟΥΤΟΥ ΕΥ̓͂ οἹοβίην [Π6 Ῥ]:ββί τα 8 ἃπα ρυτηπϑβῖα. ΤΉΘΥ ἅΓΘ βαϊᾶ ἴο βαᾶνθ δοι- 

ἀετηποᾶ Μεϊοῖαβ ἴο ἄθαίῃ, πᾶ ἴο πᾶν Ῥδηϊβηθα ἴΠ6 ΟἿΠΟΥ δοσῦβουξ. παπᾶ αἶβο ἴο 

Βαᾶνθ ουθοΐθα ἃ ὈσΟΠΖΘ βίαϊιθ οἵ βϑοογαΐθα [Ὁ 15 αἶβὸ βαϊᾶ, 'π ἴπ6 ᾿ἶνεβ οὔἴπ6 Ἴδη 

Οτδίοσβ, [πᾶῦ ᾿βοογαΐθβ ΔΡρθαγθᾶ ἴῃ τιουσηΐηρ ἴο Θοογαῖθβ [Π6 ἀδΥ δἴζθσ μἰβ 6χϑ- 

ουθοῃ.--- ΤῈ.] 

τ ἢ ἰδ ε!ονῖησ ἴπ6 οχϊβίθηοθ οὗ 6 σοᾶβ δοκπον]θᾶσοα ὈΥ ὅπΠ6 βίαϊθ, ὑνθα μΘ 

[85 ρτονθᾶ {παῦ μα Ὀε]ϊον δὰ ἴῃ ἃ ἀ οἰ ἔγ. Ἂ Ρλαάγιι8, Ῥ. 339. 

ἘῚ βου] βαῦ τπαῦ 56 παᾶ Ῥθθὴ σᾶγυϊθᾶ ὈΥ πὸ που νυνὶ ΟΥ̓ΘΥ ἔνῳ ΟἸ8Ά, ὭΘΕΣ 

ὙΠΟ ἀπθ μαᾶ Ὀθθη Ῥαυίης Ὑγῖ τα ῬΏαττηδοθδ. 
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ΒΟΗΓΕΙΕΕΜΛΑΟΝΕ ΕΗ 
ΟΝ ΤῊΕΝ 

ΨΟΒΤΗ ΟΕ ΒΟΟΒΑΤῈΞ ΑΒ .Α ΡΗΙΠΟΞΟΡΗΒΕΙ. 

Τηλτ Ὑ ΤΥ αἰποτοπὲ ἀπ ονὸπ ΘΠ ΓΟΙΎ ορροβίτθ ᾿αδστηοηῖβ βδουϊὰ 
86 ἴοπιηοὰ ὈῪ ἀἰϊδθτγοπὶ τηση, ἀπ δοοοτάϊηρσ ἴο 1Π6 Βρί τίς οἵ ἀἰδδτγοπίὶ 

τίπηδ8, οα πιϊπὰβ οἵ ἃ Ἰοδάϊηρ πὰ ΡΟΟΌΠΙΥ ογάθσ, δπὰ τ[ηδὲ ἴξ βΒῃουϊὰ 6 

1αἴο, ΓΘ νοσ, ὈΘίογο ορί πίοηβ ΔΡΤΟΟ 85 ἴο {Π6}Γ ὙνΟ ΤΙ}, 15 ἃ ΡΠ ποιηθποη 

οἵ οὐοσυ-ἀδύ οσσύττοποθ. Βαϊ ἰΐ [5 1055 πδίυγαϊὶ, ἱπάδοα ἰξ 566 ΠῚ8 ἃ] 
πιοδὲ βυγρτίβίηρσ, (δι δ ΔΠΥ ὁΠ6 {{π|6 ἃ Ἰυστηδηξ Βῃουϊὰ Ὀ6 σα ποτ- 

αἰν τοσοίνϑα υνῖτἢ τορσαγὰ 10 ΔΠΥ͂ ΒΌΘΝ τηϊη ἃ ὙΡ ἘΠ οἷ 18 ἰη σ]ατίησ οοη- 
ἐγδάϊοιίοτι: υνἱτὰ ἰ156}, Υϑῖ, {[Γ1 πὶ ποῖ τηϊδβίδκοη, ἰξ 18 δοίην {Π|6 
886 υυῖτἢ Θοογαίοθβ, {πὶ 1Π6 ρΡοτγίγαϊ δ ὈΒΌΔΙΠΥ ἀγανγῃ οὗ Ηἶτη, πὰ {Ππ|Ὸ 

μἰδίοτίοδὶ ἱπιροτγίδποθ Ὁ οἢ 8. δἰπιοδὲ Ὁπδηἰ ΠΟΥ αἰἰτ δαί ἰὸ 

δὲπι, ἅτ αἱ ἱγγοοοποίδῦ!]α νατίδησθ. ὙΥΜῊ ϑοσγαίοβ τηοδὲ τυτὶ τ Υβ 

τηᾶκο ἃ πον ροτίοά ἰοὸ ὑὈσρίη ἴῃ 10:6 Ηἰβίουυ οὐ Οσοοῖκ ΡΒΠΟΒΟΡΏΥ, 

τυ ΐοῖι δἱ 81} ον σπ β τηδη ΒΕ ἱτηρ! 65 τπαῖ ἢ 6 Ὀγοδι δὰ ἃ ποὺ βρίτίς 

ππὰ Ἑματγδοίου ἱπίο ἐποβο ἐπι! !δοῖυλ) δχοσίίοηβ οὗ μἰβ σου Ύντπ δὴ 
ψΐον τὸ σοιηργομδπά ὑπάθγ (Π6 πᾶπι6 οὗ ρμΠΟΒΟΡΏΥ, Βὸ {παῖ {ΠῸῪ 

αδουϊησά ἃ πον ἴόττη ὑπάογ 8 παπάβ, ΟΥ, δὲ ἰϑαβὲ, πὶ ἢ τηδίουία]- 
Ιν υυἱάσηοά ενοῖγ τᾶησο. Βυϊ {Γ τῖὸ ἰπασίγο μον 16 ΒΆπι6 τυσί[ΟΥΒ 

ἀοβογίνο βοσγαῖοβ 85 δὴ ἱπάϊν 08], νγὸ ἥπὰ ποιμίησ (Ἰᾶϊ σᾶπ βοτνο 

ἃ5 ἃ Ἰουηδαϊίοι ἴογ τὸ ἱππυσπσο (ΠΟῪ ἀδδίρη ἴο πίη. ὙΥὸ το ἰη- 
(οτιηδά {παν πὸ ἀΐά τοὶ αἱ 4}} ὈΌΒΥ Ηἰπηβο Γ υνί ἢν {πὸ Ρἢν βίσαὶ ἰανοϑ- 
εἰχαιίοηα υυ δέον σοηπιυἱοὰ ἃ τηδίπ ρϑτὶ ὄυθη οὐ Οὐσοκ ΡΒ] ΟΒορῖν, 
δας ταίμοσ να μο]ά οὐμοτα ἔγοῖ τ πη, πὰ τπδὲ ὄνοι ΠΗ τορατά 
το πιογαὶ ἐπα γί, νυ ΟΝ ὑνοτο {πο δὸ ἐπ νυ μον 6 σηραροά {π|Ὸ ἀδορ- 
απ, μα ἀΐά ποῖ ὈῪ δΠῪ πιοῆπα δίπι αἱ τοὐδυοσίηρ {στὰ ἰηϊο ἃ βοϊσπεῆο 

αθαρο, δηά {δὲ 6 οί! θά πὸ ἤχοά ρῥγίποίρ!ο (τ {π|5, Δ ΠΥ τποτὸ 
ἐπ ΤὉΓ δὴν οἴδον ὑγαποῖ οὐ υπιδη Κπουν οάρο, ΤΉ ὅδπδο οἵ ἷα 
ἐπιο! δοίηδὶ οοποιιτοιίοη, ννὸ ἅτο το], νυ ΧΊΟΥ τοὶ σίου (ἢδη δροο- 
οἰπείνο μὲ σχουγιίίοπν γαῖ ποτ τόσο οὗ ἃ μοοά οἰτίχοη, ἀϊγοοιοά ἴοὸ τπ0 

ἱπιρτονοτσηΐ οἵ {π6 ροορίο, ἀπ προ οίδη!Υ οὔθ γουην, {ππη (πο δο 

οἵ αὶ γμϊονορμον; ἰδ ποσί, πο ἐν τορτοδοηϊοά δα ἃ υἱπίυοδο ἰπ {Π|6 
σχοτοίβο οἵ βουπά σοππηοῃ δεηδο, ἀπά οἵ {πὶ πιτγίοι ἐπί τίν ππὰ 

ΨΥ ΎΥυσς- ᾿ “ ΤΕΥ ΤΠ ΗΜΜΒΕἊ ΥΎΎΨΨ.Ψῃ.Ε. 

- 
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τ ΤΩΙ] ΡΒΠΑΠΓΉΤΟΡΥ ὙΠ ὙυΒΊοἢ 10 15. αἰνγα 5 ἀββοοϊαίθα τῇ ἂπ ὉΠΟΟΙ-ς- 

τΤυρίθα τηϊπᾶ ; 811 {Π15, Πού ΥΘΥυ, {{ἰπσ θα ὙΠ ἃ 5] σης δἰσ οὗ ϑηΐμυ- 

βίαβϑιη. ΤΉΘΒΘ ἅ16, π0Ὸ ἀουθδί, ΘΧΟΘ]]Θηῦ 44} 1165; θὰ γαῖ {ΠΥ ἃΥΘ 

ποΐ ΒΌΘΝ 85 ἢί ἃ τηδη ἴο ρ]αΥ ἃ ὈΓΠΠαπΐ ραχί ἴῃ Ὠἰβίοτυ, θυϊ ΓΑΙΉΘΥ, 

ὉΠΙ655 ΠΘΤΘ ΡΘΟΌΠΙΑΥ ΟἸΓΟῸηΒίΠΟΘ5 ἱπίθυν 616, ἴο Θά ἃ 1ἰ8 οὗ 6η- 

γ δ Ὁ]6 γα η 4 }Π1ν, 850 δῇ 1 σοῦ] θ6. ΠΘΟΘΒΒΆΓΤΥ [0 ἃβουῖθα 1Πη6 σϑη- 

6ΥᾺ] ταραΐαίοη οἵ ϑοογαΐθβ, δἀηα {Π6 αἰπηοβῦ ἈΠΟ Χαρὰ Ποιηδσθ 

ὙΠΟ. μὰ5 ὈΘΘη ραϊὰ ἴο Ὠΐτη, ὈΥ 50 ΤΔΗΥ͂ σΘ ΟΥΑΙ ΟΠ5, 1655 10 Ὠϊπη- 

561 1}ΠΔῃ ἴο ΒΌΘΝ ΡΘΟΌ]ΑΥ Οἰγουπιβίδποθβ. Βαΐ ᾿θαβί οἵ 811 ἃγθ {Π68586 

ΔΙ 165 νυ μῖοἢ σου Πᾶν ργοάποθα οοηβρίοουβ ἀπ ρουμηδηθηΐ 

οἤἴξδοίβ οὐ ἴΠ6 ΡἘ]ΠΟΒΟΡΉΪΟΑ] Θχϑυοηβ οὗ ἃ ΡθΟρὶθ ΔΙγοδαν [ᾺΪ δᾶ- 

γναησρα ἴῃ ἰπιθ]]Θοία] οὐ] αγΘ. Δμαᾶ {Π18 15 οοηῆηηθα θη 6 

ΘΟΠΒΙΔΘΥ γηδΐ βοχί οἵ ἀοούτπμ65 δηα Ορ᾿ ΠΙΟΠ5 ἃγ6 αἰγϊθαϊθα ἴο 50ο- 

Ταῖθβ ἴῃ σοῃ ΟΥΥ ὙΥ ἸΓΠἢ 1Π15 νἱθνν ; ἴου, ἴῃ βρὶΐθ οἵ 186 ραϊῃβ [ΚΘ ὴ 

ἴο ἴτῖοκ {Ποῖ οἂὖ ἢ ἃ βου οὗ ΡΒΠ]ΟΒΟΡΏΥ, 1 1Β ἸΠΠΡΟΒΒΙΌΙΘ, ΔΘ 

411, ἴο σῖνϑ {Π6 1} ΔηΥ 5οϊθηςῆς 50] 11 } ναί υϑυ : {Πη6 [ατίμϑβὲ ροϊπὶ 

ὙΥ6 ΘΟΙΩΘ ἴο 5, {μα [Π6Ὺ ἃγ6 {που ρ 5 νγ6}1 βαϊ θα ἴο ννάστῃ {Π6 ὨΘαγβ 

οὗ θη ἴῃ αν οὗ σοοάηθββ, θὰ} 5 ΟὮ ἃ5 ἃ Ὠθ ἢν ἀπαογβίδηδίηρ, 

ΓᾺΠΥ ἀννακθηθα ἰο σϑῆθοϊϊομ, οαῃ πού [81] ἰο ᾿ἰσῃξς ἀροη οὗ 1561 

ὙΥμαΐ εῇδοῖ, ἴΠ6η, οἂη ΠΟΥ ἤᾶνθ τοῦ σηῦ Οἢ ἴῃ ΡΥΌΡΥΘΒΒ, ΟΥ 186 

ἰγαηϑίοττηδίίοη οὗ ΡΠ] Βορην ἢ ΤΠ 6 νου] οοπῆμθ ΟΌΓΒΘΙΨ65 ἴο ἴῃ 6 

νγ611-Κπούγῃ βἰαϊθιηθηΐ {πα΄ ϑοογαῖθβ οα]]θα ΡὨΠ]ΠΟΒΟΡῺΥ ἀονη ἔγοτα 

Πθάᾶνθη ἴο δασίῃ, {Παΐ 15, ἴο που 565 δηα τη κΚοί- Ῥ 4665, ἴῃ ΟἴΠΘΥ ὑνοσάβ, 

{πα΄ 6 Ῥτοροβϑά 580018] 1{{8 ἃ5 1πη6 οδ]θοΐ οὐ σθβθάσοῦ ἴῃ 1ῃ6 τοοῖὴ οὗ 

παΐαγρ, 511} [η6 ᾿πῆπθηςσα {πι15 ἀβουθθα ἴο Ὠἰμη 15 ΓᾺΓ ἔγοιὴ Βα] αἰ ΤΥ 

ἴη [56 1, ΤΥ ΡΠ ΟΒΟΡΏΥ σοηβίβίβ ποῦ ἴῃ ἃ ραγίϊαὶ οὐ εν αἰΐοη οἰ ΠΥ οὗἁ 

ΤΩΟΤΆ]5. ΟΥ Ρῃγ 5165, θαΐ ἴῃ 1η6 σοθχίβίθποθ δηα ᾿ηθυσομηπηΐοπ οὗ 

Ὀοΐἢ ; ἃπᾶ {ΠΟΥΘ 15, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ΠῸ ἰβίογιοαὶ θυϊάθηοθ ἐμαΐ ἢ6 ΤΘΔΙΪΥ͂ 

δχουίρα ἴτ. ΤΠ Το πααϊϊοπβ οἵ δ ῖοαὶ ΡὨ]ΟΒορῺν μαᾶ Ὀθθη Ἰαϊὰ θ6- 

ογ6 1Π6 {{τὴ6 οἵ ϑοογαίββ ἴῃ {π6 ἀοοίγϊηθ5 οὔ Π6 ῬυγδροΥθδηΒ, πᾶ 
Δἰἴθου ἶπὶ 1ζ ΟἾ]Υ Κορὶ 115 Ῥίασθ ΕΥ̓͂ {Π6 βἰ46. οἵ ρῃγβίοβ, ἰῇ [η6 ρῃ]1ο- 

ΒΟΡΠΪΟΔ] βυβίθιηβ οὗ 1ηΠ6 αὐθθκβ. [ῖπ 1πο86 οἵ Ρ]αΐο, οὗ Αὐ᾽βίοι!θ, 

πὰ οἵ [ῃΠ6 5ιοῖοβ, {παΐ 15, οἵ ἃ}1 1πη6 σϑπαΐηθ οογαιϊίο ΒΟ ΟΟ18 οἵ ΔἢΥ 

ἱπηρογίδηοθ, νν6 ἀραὶῃ τηθϑῦ ὙνἹἢ ΡΏΥ 5108] ᾿πΝ Θϑιϊσαιοηβ, ἂηὰ δἰ μίοβ 

Ὑ6Το ΘΧοϊαβιν ον οὐ] ἰναῖθα Ο]Υ ὈΚ {Π056 ΓΟ]]ΟΥΘΥΒ οὗ Βοογαΐοβ ἢ ς 

{ΠΟΙΏΒΘΙΥΘΒ ΠΘΥΘΥ αἰζαϊπθα ἴο ΔΠΥ͂ ΘΙ ΪΠ6 ΠΟΘ ἰπ ΡΒ] ΟΒορην. Δπᾶ τ 

νγδ ΘΟΠΒΙΔΟΥ {Π6 σΘΏΘΤΙΑΙ ἑθπάθηονυ οἵ {π6 ἀθονθ- πατηθαὰ βοθοοῖβ, απὰ 

τονίον [πη 6  ΠΟ]Θ γᾶηρθ οἵ {ποθ ὶγ ἰθποίβ, ποίησ απ Ὀ6 Ροϊπίθα ουϊ 

{παῖ σου πᾶνθ Ῥτοοθοᾶθα ἔτοπὶ ἃ Ξοογαΐθβ, δπδοννοα ἢ ΒΟ ἢ 

4υδ 165. οὗ τη ἀπ ΟΠαΥΔΟΙΟΥ ἃ5 1Π6 ὁπ ἀδβου θα ἴο 15, ὉΠΙΘΞΒ 

06 ΠΘΥΘ {Π6Ὶ ΤΠΘΟΥ65 ΓΘ ὈΘθὴ τϑαμποθα τὸ ἃ [τη] αν ργδοίϊοαὶ 

ΔΡΡΙΙοαἰοπ. Απᾶ ουϑὴ νυν τοραγὰ ἴὸ {π6 οἱάθυ ϑοογαίίσβ, νγὸ πᾶ 
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ΤΠΟΥΘ Βα ἰβίδοιοη ἰη ἱγαοίησ {86 ῚΓ βίον ΡΠ Οβορ σαὶ βρθουϊδιίοηϑ 
ἴο ΔΠΥ͂ ΟἸὮΘΙ ΒΟΌΓΟΘ ΓΑΙΠΘΥ ἴδῃ ἴο ἐλὶς ΞΟΟΓΑΙΘΒ; ποῖ ΟἿΪΥ ΤΩΔΥ͂ ΑΤΙ- 

ἐδεῖρραβ, νυ Ὑγ85 τπ|1Κ6 ᾿ΐΒ τη βίου ἐπ ἢ ἷβ βρί γίξ 88. Ὑν6}} 85 }ν}8 ἀοο- 

ὑγίηθβ, ὕ6 ΤΏΟΓΘ δδβιν ἀογίνϑὰ ἔγοι Ῥτγοίδρογαβ, νυν Ροὰ ἢ 6 85 
50 τηυσὰ ἰπ σοτϊημοῃ, δὲ Εποϊά, τ ἷ5. ἀϊα!δοιὶο Ὀΐ85, ἔγοπὶ 1ῃ 6 

ΕΠοδιίοβ. Απὰ ψὸ ἥηιὰ ουγβοῖνοβ σοτηρο δὰ ἰοὸ σοποϊυάδ {πα 1116 

δίδπι οἵ ϑοογαίοβ, 85 [6 ἰβ αἱ ργθβθηΐ τοργοβοηϊθά ἰὸ ὑ5, σδῃ "δύ 

Ρτοάυσοά πὸ οἴου βῃοοῖ {πδη {6 ΟΥ̓ ποδὶ ρμΠοβορὴν, πὰ ἴμδὲ ποὶ 
8 σΥπίβπι οἵ Απιϊβιῃθποβ, νυ ἢ 51}}} τοδί ἢ τηδὴν Γδαίαγοβ ν ἢ 

τρΘ ΒΒοΌΪα γαῖθοΥ ΤΟΙΟΥ 10 ἢ ἷ5 ΘΆΤΙΪΟΥ τηδβίου, Θογρίαβ, θὰϊ 1ῃ6 ῬΌΓΟΥ 
ἔοστω, νυ μος δα ὲῖ5. ΟἾἿΥ ἃ ΡΟΟΌΪ ΔΓ τηοάθ οὗὨ {{{8, ποῖ ἃ ἀοοίτίηθ, 

τηυσὴ 1655 ἃ βοΐθποθ: ἴπδὲ οὐ Πίοροποβ, ἴΠ6 πιαὰ δοοταίες, ἃ5 6 ᾿νὰ5 

δδδη σδιϑᾶ, τ᾿πουρῃ, ἴῃ ἐταϊῃ, 106 πἰσθοβὲ δρίτμθὲ ἀὰ6 το Ηΐπὶ ἰ8 {πὲ 

οἵ δοιταίεε εατίςαίμτεὰὶ; ἴοΥ Ὠΐβ ἰΒ ἃ ΘΟΡΥ ἱπ υυ ον ννὸ ἥπὰ ποιμὶηῦ 

δυΐ Γδδίυτοβ οὐ βυσςι δη οἰ ρίπαὶ : [15 ἀρρτοχὶπιδιίοη ἴο 186 56] σοη- 

τοπιδάποαβ οὐ ἴπ6 ἀδίεν ἴῃ 16 τοι γεποβτηθης οἵ γε βοῖαὶ νγαπίβ, [18 

τοὐδοιτίοη οὐ τῆστο {πδογαιίοδὶ Κηοιν]οάμο, [15 ὉΠ ΒΒΌΓΗ ΠΡ ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
κοίηρ ἀϑοῦΐξ ἔπ 16 βΒογυΐσθ οὐ [6 ροὰ ἴοὸ Θχροβθ {Ππ| 10}1}1658 οἵ τηδη- 

κίπά. Βαϊ ποῦν Τογοίη 81} τιν 5. 15 το 1η6 ἀοιηδίη οἵ ρμΠ]οβορὴν, ἀπὰ 
Κ μονν Ππ||6 σᾶπ 6 τπότὸ οἰδοῖθα υυἱτ βυσῖ τη ᾶη8, ἰΒ ουϊάθπὶ σποῦρι. 

ΤῊ ΟἿΪΥ Ταϊίοπα! σΟΌΓΒΟ, ἔπ δη, {πῆ ΒΘΘΠῚΒ ἴοὸ ὃ6 Ἰοῇ, ἰ5 ἴὸ ψῖνο 
Ὧρ 0Π6 ΟΥ̓ ΟἾΠΟΥ οὐ {π686 σοπίγαίοῖοῦν ΔΒβατηριίοηΒ : οἰἴποῦ ἰοὶ 5οο- 

ἐγαῖδα 51} βίδπὰ ὧὲ τὴ πιοδὰ οὐ τὴο Αἰποηίδη ρἢ Ποβορεν, ναΐ πη οὶ 
τόπο ἡνμο ρἰδσο πἰπὶ τπδγο ὑπάουίδκο ἴοὸ ΘβίδὈ  5}} ἃ ἀἰογοπξ ποιίοη 

οὐ δὲτι ἵγοπι {πῆ τυ ΐον 85. Ὀδδη Ἰοηρ ργαναϊοηΐξ ; ΟΥ ἰοΐ τ5 τοίδίπ 
τὸ δοποδριίοπ οἵ {πὸ υνῖβο δηὰ διη δ 0}6 τηδη, γἢῸ0 νγὰ5 τηδάθ, ποῖ 

ἴον {86 βοβοοὶ, Ὀυϊ Ἡ ΠΟῪ τογ τὸ ἡνουἹὰ Φ θὰϊ {δὴ 1οἱ εἶπ 06 {γ8π5- 

ζαττοὰ ὕγοιι αἰνο ἰδίου οὐ ρἢοβορὴν τὸ ἀνναι οὗ τὴν σΟΠΟΓΩΙ ργόστοβδ 
ΟΥ̓ δοοίοεν ἂὐ Αὐδδηβ, Γ ἢ9. σᾶπ οἰαίπι ΔΩΥ μίασο {πτο. ΤῊ Ἰἰδίίον 

οὔ ἴόπὸ ὀχροάϊσηϊβ ἱπ ποῖ ὙΟΥῪ ἕὰΓ τοιπουδὰ ἔγότῃ {πὶ υν μον 85 
ϑόσῃ αὐοριδὰ ὃν Κτσυΐ ΤΟΥ 85 ἰπ εἶ βυβίοπη βοσγαῖοϑ βία πόπ πὶ [Π6 

δηά οἵ τὴ πὸ μογίοὐ, πὰ ποὶ δὲ τὸ ορίπηίηρ οὐ ἴθο ποχί, Βὸ δρ- 
Ροῦγα, ποὶ ἂβ {π|ὺ σογπὶ οἵ ἃ ποὺν ἄρσο, ὕὈσὶ ἃ ἃ ργούυοι ἀπά ἀἤον- 
τόν οὐ δὴ ΘΠ ΟΣ ὁπ ἢ 6 δίπκβ, ἂν δὴ ἱπκουϊδιοά ρμσποιισποῦ, 

ἡπίο τὴ βαπιο γαπκ νὰ {πὸ Κορ ίπία, ἀπά οἰποΥ ἰατὸ ἔγυ 5 οὐ τὸ 
ρΡοσγίοά, δὴ Ἰοβον ἃ στοῦϊ ρδᾶτί οὐ δὲπ ρἢΠομορ σ 8] ἱπιροσίδπσο. . ΟἿΪΥ 

τ ἐν ὕὺὶ| ἃ ΒΗΓ πιοᾶδυτγο {πδὲ {πα δυῖθοῦ Ἀδορὶα τνθῆοη ᾿ο δομίη Ηἷν 

τον ροτίοα υυῖτἢ το ἱπιτησάϊατο ἀϊκοίρίοι οὐ Βοογδιο δ5 βυοῖν, (0 δί 
ἱΐν ποῦ 6 μίδοον {ἰὸ σοπυίπο Βοογαιίοιν, ἂν {ΠΟῪ ὅτ σοτηπι ον 

σδ!Ποά, από, ἄνόνο 81}, Χοπορθνοπ, προτὶ οὐ υυνοτι ἢν εἰ πιο Ὶ Γ δῶγα {πὲ 

- ποτ πες τ ττπὰνξ 

2 Οὐεν στ "οι. κἴνεν 7ὐε. 
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{Π6 11 ΟὨΪΥ τηϑυὶϊξ νγὰβ {Παΐ οὗὁἩ παυίησ ρτορασαΐοα δηᾶ αἰδβοι Θοογδεῖσ 

ἀοοίτηθβ, ὑγ 116 1Π6 ἀοούγποβ {πουήβοῖνοβ ἀο ποῖ ἄρρθδσ ἴο ΐτα 

γνΟσἢ τηακίησ [Π6 ὈΘρ᾽πηϊηρ οὗ ἃ ΠΟῪ Ρουθ. Αϑβί πδᾶ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ͂ 

ΑΥΤΙγΘα αἱ {Π6 5Ά1η6 ὙΟΒῈ] ΟΥ̓ ἃ τοαὰ ἴῃ ΒΟΙΠ]Θ Τοβρθοῖβ ορροβίΐβ.: 

Ὑυτ μἴτη ῬΙαΐο 15 {116 []] Ὀ]οοῖη οἵ {παῖ ΒΟ ἢ Π6 ἴθυτὴβ 1π6 ΑἰΠ6- 

πἶδη ΤΟΥΤὴ οὗ ΡΒΠΠΟΒΟΡΗΥ ; ἀπά ἃ5 πὸ ρ]απύ ὈΘσὶπ5 Ὑν ἢ 15 Ὀ]Οότη, μ6 

[6615 ΠΙΠ561 σοηβίγαϊ πθα ἴο ΡΙδοθ ϑοογαΐθβ αὖ [η6 ἢθδᾶ οὗ {πὶ5 ρῃϊ- 

Ιοβορῃν, θὰ γού ποίΐ βίυ ] ἂἃ5. ἃ ῬὨΠΟΞΟΡΠΟΥ. Ηθδ βαὺβ {παΐ 1Π86 

οΡοσαίϊοη οὗ ρΡῃ]ΠΟΒΟΡΩΥ ἴῃ οογαΐθβ ννὰ5 Θοπηῆποϑα ἴο 1η6 ΘΧϑσοῖβα οὗ 

4αδ 1165 {πα΄ ΤΥ ὈΘΙΟΠΡ᾽ ἴο ΔΗΥ͂ νἰ γί οτ5 τηδη, {Πᾶΐ 15 ἴο 58Υ, ἰδ νγὰβ 

ῬΓΟΡΘΙΥ͂ ΠῸ ΡΒΠΟΒΟΡΗΥ δὖ 81} ; ἃπᾶ τῇ κο5 [Π6 6556 ΠῸ6 οὗἉ Πϊβ οῃδτ- 

δοίοθυ ἴο σοηβὶβύ ἴῃ θη βίαβιη ἀμ ἰτοηγ. Νοῦν ΠΘ [86]5 {παΐ ἢ6 σδῃ 

ποῖ Ρ]Δ66 ἃ τῆδηῃ δηαουγθα ὑν] ἢ ΠΟ ΟἾΠΘΥ 4.4 }1{165 {μπᾶ ῃ {Π656 αἵ 1π6 

Πρδά οἵ ἃ ποὺν ρϑυὶοᾶ, απᾶ {ΠΥ ΙΌΥΘ 6 ΤαηΡῸ5 ἴΠ6 ΒορΡ ϊβίβ Ὁ. Πΐβ5 

Βἰά46, ποΐ, ᾿Ἰπ4664, νυ που ΒΟ ἱπΟΟηΒΙΒί ΠΟΥ, ΤΟΥ Π6 ΗϊτηΒΟ] 5665 

ἴῃ {Π6Πὶ {Π6 ῬΟΥγ ΕΥΒ6 [ΘΠ ΠΟΥ ὑν]Ο ἢ νγὰβ ἴο 6 σουηϊογδοίθα Ὀγ 1ῃ6 

ΒΡΙΓΠ οὗ 1πΠ6 ποὺν ἂσθ; θυΐ γϑί 6 Ῥυθίδυβ {Π15 0 σθοοσηϊχζίηρ [Π6 
δθυτὴ οὗ ἃ ΠΟῪ ργαδαίϊομ ἴῃ ϑοοσαΐθβ ἈΙΟΠ6, ὑγΟ56 Βϊρῃθβέ ρ1Πο- 

ΒΟΡΠΪΟΔΙ σου ΒΘ Τὰ Κ65 ἴο σοηβίβύ ἴῃ ΠΪ5 τηαυίγγάοχῃ, ὑγ οι, μουν- 

ΟΥ̓́ΘΥ, ΟΠ ποῖ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ΙηΘ8Πη5 Ὀ6 ἀθριηθᾶ οὗ Θα88] γτηοτηθηΐ ἴῃ ἐδ6 

ΒΡΠΘΙΘ Οἵ 50Ί6Π06, 85 ἴῃ [Παΐ οἵὗἉ ΤΟ] σΊΟΗ ΟΥ̓́ ΡΟ] 65. ὙΤΠΟΙΡῊ ἴῃ ἴοττα 

[15 σουγ56 οὗ Αϑῦ5 15. ορροβίίθ ἰο Κτυιρ᾽β, ἴῃ βυθβίδποο ἴξ 15 1π6 

ΒΆΙΩΘ : [5 ΤΟΒῸ]Ὁ 15 ΠΠΚουν 56 ἴο θοσὶη ἃ ΠΟ ροσὶοᾶ οἵ ῬΕΠΟΒΟΡΗΥ͂ 

ψν ἢ Ῥ]αίο ; [0Υ Αβὲ ρουοϑίνγϑβ ποίησ ΠΟῪ ΟΥ̓ΡΘΟΌΠΑΥ ἴῃ {Π6 Βίταρ- 

8516 ϑοογαΐθβ τη846 ἀραϊηβύ 1ηΠ6 Βορῃἶβίβ, ΟἿΪῪ νἰγίαθ δηᾶ 1η6 {π|γϑὲ 

αἴτεον τας, ν Ιοἢ δα ἀπαοιθίθα]ν δηἰμηαΐθα 811 {η6 ργθοθαϊηρσ Ρἢϊ- 

ἸΟΒΟΡΉΘΥΙΒ ; μα ΠΘ ΥΟΡΥ ΒΘ ηΐΒ ἃ5 ΟΠ δυο θυ βίϊο ἴῃ 1η6 Αἰμοπίδῃ ρμϊ- 

ἸοΒοΡὮΥ, 15 1Π6 ἀπίοη οὗ ἴΠ6 δ᾽θιηθηΐβ νι οἢ μα ὈΘΘΠ ΡΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ 

ϑθραζαΐθ δηᾶ ορροββᾶ ἴο ϑδο ἢ οἴμου ; δηᾶ βίποθ ῃ6 ἀοθ5 ποῖ, ἴῃ ἔδοΐ, 

580 {Π6 Θχίβίθποθ οὗ {μ15 ππίοῃ ἴῃ ϑοογαίθβ Ὠἰ ΓΒ ΙΓ, ἀηᾷ αἰ. ΠΟΙΥ 

ΥΘΟΟΡΉΪΖ65 {Π6ῚΓ ΒΘΡαγαΐίοη ἴῃ ἢΪ8 Ἰτητηθαϊαΐθ αἰβοῖριθβ, Ῥ]αῖο 15, δου 

411, 1π6 Ροϊηΐ αἵ υνῃῖο, δοοοσάϊηρσ ἴο τη, {πῇ ππίοῃ ὈΘρίηΒ. 

Βιυΐ {{ νγ8 ΘῇΟοβΘ ΤΘΆΠῪ ἰο οομηβίαου Ῥ]αΐο ἃ5 1Π6 ἴτ6 ὈΘΡΊΠΠΟΥ οὗὨ 

ἃ ΠΟῪ Ροτὶοῦ, ποῖ ἴο τηθηϊίοη ὑμαΐ Π6 15 [ᾺὙ ἴοο ρουίοθος [ὉΓ ἃ ἔγβὲ θ6- 

σἰηπίηρσ, νν6 [81] ἰηΐο ὕννο αἰ ΠΟ ἰ65 : ἢγβί, ἃβ ἴο μ1Β το] αἰΐοη ἕο ΑΥ]δβ- 

10616. ΤΙη 811 {παᾶΐ 15 τηοβύ ρθουν ἴο ῬΙαΐο, Αὐϊβίοι !]θ ἈΡΡΘΑΥΒ 88 ἀϊ- 

ΤΘΟΙΚ ορροβὶΐθ ἴο ᾿ΐπὶ ἃ5 ΡΟββίθ!θ ; θὰϊ [6 τηαΐη αἰνἰβίοη οἵ ΡΠ] ο5ο- 

Ρἢν, πον Πδιαπάϊηρ {Π6 νν]ὰθ. ἀἰδυθηθθ Ὀθίννθθη {ΠΘῚΓ τηοθβ οὗ 
{τϑαίίηρσ ᾿ΐ, 6 Πᾶ5 ἴπ Θοτησηοη Ὁ 11} Ῥ]αΐο, ἃπὰ 1η6 ϑίοϊοβ ἢ ΒΟΙᾺ ; 

ἰ δὲ. 85 ΟἸΟΒΟΙΥ δηᾶ 5818. ἃ8 ΘαΒΙΥ Οἢ ΟἿ ἃΒ 1{Π6 ΟἾΠΟΙ, 50 [ηδὲ ΟὯΘ 

.-.-----.-.ΠΠΠΓΠΓἷἕἷ͵Ν  --΄- ---ς-- --.-----.ο-.-ςς-ς----.-.-- ---ςςςςς-.-ς.ςς-.--ς---------------,---.ς-..-.... 

1, ατυπαᾶγὶ 88 οἶηοῦ αΘΒοἢ. ἀογ ῬΏΪ]Οδ. 



οδπ ΒΟ ΓΟΟΙΥ δοῖρ Ὀο ον ἰμδξ ἴδ νγὰ8 ἀοτγίν θα ἔγομπι Βοῖηθ σΟΙΉ πη 

οτἰ χίη, υυἱολ νγὰ5 16 τοοί οἵ ΡΙαΐο᾽Β ῬἢΠΟΒΟΡὮΥ 85 ὙΚ6]}} 85 1} δἶγβ, 

ΤῊδ βοοοηὰ αἰδῆίσυϊ!ν 15 το σοποοῖνο υνδὲ ῬΙδίο᾽ β τοϊδιίοη ἴο ὅος 

Γαίο5 σουἹὰ τοδὶ πανα θ66η, ἢ ϑβοοτγαίθβ γὰ8 ποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ ἸΥΔΥ͂ ἢ 

τηδβίοσ ἴῃ με ]οβορον. {ὑπ ΒΠΟΌ ἃ ΒΌρΡρΟΒΘ τπᾶὲ ΡΙαἴοΒ σμδυδοίου 

88 ἰοτιηδὰ ὈῪ 1Π6 Θχδιηρὶθ οὗ ϑοο͵αίθβ, ἀπὰ (παὶ ΓΘΟΥΘΥΘ ΠΟΘ (ὉΤΥ ἢ ΐ8 

τρδϑίου᾽ Βὶ υἱγτίυθ, ἀπὸ ἰού οὗ γαῖ, νγα5 1Π6 τ16 τπδὲῖ θουπὰ Ηἰπι, 511] 

εἰνίβ τυοσοὶν τηογαὶ τοϊδίίοπ ἰ5Β ποῖ ἃ βυδὶοϊθης βοϊυϊίοη οὗ ἴπ6 ἀϊ]- 

συμγ. ΤῊΘ τποάθ ἰπ πο ΡΙδίο ἱπίσγοάσοθϑ ϑοογαΐοβθ, ονθη ἰπ 
ὙγΟγΚΒ νοι οοπίαϊπ ργοίοαπα ρὩΠΟβορο 8] ἱπνοβιϊσαιίοπβ, τησβὲ 6 

τοραγάοὰ 85 16 υυἹάσβε οαρτίοθ, πὰ ὑοῦ πο ΒΒ ΠΥ ΠᾶΥΘ 8ρ- 
Ῥεδγοὰ τποΎ ον τι ἀϊσυ]ουβ δηὰ αὐθβουτγὰ τὸ 81} Πὶβ σοπ τη ρογατί 8, ἢ ἢ 
88 ποὶ ἰπ ΒΟΠῚΘ ὙΓΔΥ ΟΥ Οἴποτ ᾿πάἀθῦυιθα τὸ ᾿ΐπὶ ΤΟΥ ᾿ι15 Ῥἢ Ποβορ ῖοδὶ 
", Ηρποθ νὰ ὅγο ογοοὰ ἴο δϑὶἀθ ὈῪ 1η6 σοποϊυβίοη, {πὲ ἱἴ ἃ 
ετοδὶ ραῦδο [5 ἴο Ὀ6 τηδὰθ ἰη Οὐσθοκ ρἢΠοβορν, ἴ0 βοραγαίθ ἴ6 βοαΐ- 

τογοὰ ἰδ ποῖβ οἵ [0.6 ΘΑ Γ΄ ΒΟ ΟΟ 5 ἔγοπὴ 16 ἸΔΙΟΥ Βυβίθιηβ, (ἢ 5 πηυϑὲ 

θῸ τηῦδδ υυῖτἣὶ βοσγαίθβ; δ: τ θη νγΘ πηιβὲ α͵5ο δβοσίθο ἴο Ηἰπὶ βοῖὴθ 
οἰοτοδπὶ οἵ ἃ το βί σίου ν ἢ Ποβορ οὶ Κιπὰ ἴλη τηοϑὲ υυτί[ο 5 ἀο, 

τιουρῆν, 85 ἃ τῆϑγα θορίπηίηρ, ἰ᾿ πδοὰβ ποῖ ἰὸ πᾶν ὕδ6 θη σαττί θὰ ΥῸῪῪ 
Ὧν τουννατὰ τηδιίυτίγ, ϑυσἢ ἃ ρᾶυδο 858 (8, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, τὸ σδη ποῖ 
ἀνοϊὰ τιβκίηρ : ἴΠ|6 Θδγ ΘΓ ΡὮΠΟΒορἢν, τυ μον τὸ ἀσδίσπιδίο ΕΥ̓͂ 10 

πδδ5 οἵὁἨ νυ αροταβ, Ῥαχιηθηίθβ, Ἠογδοϊ β, Απαχαροτγαβ, Ἐπὶ- 

ροάοοϊοβ, ἄσ., Βὰ5 ουϊδοηε!ν ἃ σογητηοη ἴγρο, πὰ {6 ἰδίοτ, ἰπ νυ πο 

Ῥίαίο, Ατίβίοιο, δὰ Ζεπο ἅἃτὸ 6 σοηβρί συ 8 ΠΆΠΊ65, ἢ85 ΠΠκουνίβο 

οὔθ οὗ [15 οὐγη, νυν οὶ [5 ὙΟΥῪ ἀἰογοηὶ ὕγοῖι ἀπὸ οἴμοσ. Νοιμίησ 

δῆ δᾶνο ὕοοπ ἰοδὲ θαίννοοη {πδπὶ νον οουὰ πᾶν ἰπηοὰ ἃ 

αταδυδὶ ἱγαπδίϊίοη, ταῦοῖν 1658. 8 ἰξ ροββίθιο 8ὸ ἴο οοπηδοῖ ΔΠΥ͂ οἱ 
10:6 Δίου ΤΌστὴβ νυ ἢ) ΔῺΥ Οὗ 106 ΘΆΣΙΟΙ 85. 10 τοραγὰ {Ππδπὶ ἃ8 ἃ σοῃ»- 
κἰηυοῦπ υμοϊθΘ. Τμΐβ θοίηρ 5ὸ, ποιίηρ τοπιδίπβ ἴοὸ 6 ὅοπο ὕυΐϊ ἴο 

βυδήοος τη6 σᾶδο οἵ βιοογαίοβ 10 ἃ πον τον βίου, ἰπ οὐάδυ ἴο 566 
ὑνϑοῖθον το ᾿υδρκοα 6 δ δα τηδὶ νυ εν διηοηρ ροδβίουν ἤν ποῖ ὕθδη 
5 υπ͵υδί ἐπ ἀσηγίης δα ΡΠ οβορ σα! ἡνόοσί, ἀπά ᾿νΐβ πιουίτ5 ἰῃ {9 

οῦσνο οὐ ριοδορν, δ5 ἐἷ5 σοπιστηρογαγίοα ἡνότὸ ἰῃ ὀδηγίηρ δα ὑνΌ ἢ 
5 5 οἰείχοη, πη ἱπυροιτίηρ τὸ μὲπὶ ἱπιδσίπαγν Οὔθησοοβ ἀραίηδί 186 
Οοπιποπυνσαι, Βυϊ εἰν νου γοπον ἰδ ΠΟΟΘΒΒΩΤΥ ἴἰο ἀδοογίαϊη 
βοιηονν δὲ τῆογο ἀἰκείπου!ν ψ᾿ ποτγοίη δὲδ. ρἰοβορ σα] πηοτίε σοῃαίδίβ. 

Βυὶ εϑεὲν πόνν ἱπηυ ΓΥ παιύγν ἰσδδα υ5 ὕὉδοκ, ἴῃ {0 ἤγπὲ ἱποίδησο, 

τὸ τὦθσ οἷά φυοκίίου ΠΟΙ ΟΥ γὸ ἅγὸ τὸ νο] ονο Ρίαϊο οὐ Χοπορθοη ἴῃ 

ἐνοὶγ δοσοῦυπία οὐὁἨ ψδὲ Βοσγδίοα δα; ἃ αὐσρείοη, πουνόνον, νυ 6ἢ 

ΟἾΪΥ ὀσκόγνον ἴὸ ὕ6 ργοροκοά δ᾽ Ἀ]}}, μὸ ΟῈΓ ὃ5 {πὸ ὑννὸ δύ ΠΟγα ἅγῸ 

ΤΌΘ αἱ νατίδηοο νυν ὁδοῖ οὐδόν, ἀπά τυ ϑίον, ἐστοίῦτγο, οὐἱν δά» 

ακὐίν οἵ ἃ ταιίουδὶ δοσυνον, αὔνονγ τ παν ὕσση ἀδοίδοά ἩΠΟΘΊθΟΥ κυοὴ 

ΑΒ Α ΡΗΙΠΟΞΟΡΗΕΕ. 4411 



448 ΟΚΤΗ ΟΥ ΒΟΟΒΑΤῈΒ 

ἃ γΑγΐδΠ06 Θχἰβίβ, Πα γΉΘΥΘ 10 1165. Ῥ]αΐο ΠΟΥΡΉΠΘΙΘ Ργοΐδββοβ Ηΐτην 

561 1η6 ϊδίογίδη οἵ ϑοογαίθβ, νυ {Π6 Θχοθρίϊοη, ρουθδρβ, οὗ 1η8 

ΑΡοΪορΥ, ἀπ οἵ ᾿ηβυ]αϊθα ρᾶββᾶσθβ, ΒΊΘἢ 85 ἴΠπ0 ΒρΘθοῖὶ οὐ ΑἸοϊδίαᾶθβ 

ἴῃ (6 Βαπαιοῖ ; ΤῸΥ δ ννου !α. σου ΠΥ πᾶνθ ὈΘΘὴ ἴῃ δα ἰαβίθ, ἱ 

ΠΘΓΘ, ΠΟΘ, Ρ]αΐο 5 τη κίηρ ΘΟὨ ΘΙΠΠΡΟΓΆΓΙ65 οὗ βοογαῖθϑβ Βρθαῖ οὗ Ὠΐτη 

πη 5 ῬΡΥΘΒΘ ποθ, ἢ6 μαᾶά δχμὶθιϊθα Ὠϊμ ἴῃ ἃ ΠΆΠΠΟΥ ἐπαΐ νγὰβ ποῖ 50- 

βία] }}Υ [αἰ ὉΠ], Τποὰσ ἢ Θυ θη ΠΟΤ τη ηΥ οὗ {Π6 ἀθίδ!]5 την Πᾶνα 

θ6θη ἰηϊγοάμποθα [ῸΥ {Π6 58Κ6 οἵ ΡΙαν ΓᾺ] οχαρσοσαίΐοη. ΟἹ 1}6 οἴδιοιὶ 

Βαηᾷ, ῬΙ]αΐο Πἰπη56 1 4065 ποῖ νγαυσγαηΐ ΠΥ ΟΠ6 ἴ0 ΘΟΠΒΙ ΘΓ 8}} {παΐ ἢ6 

γηλ κο5 ϑοοσαίθβ 58 Υ ἴῃ ᾿ἷβ ἀἰδ]οσι 68, ἃ5. 5. τθὰὶ ἱπουρηῖβ ἀπᾶ 14πη- 

δαᾶρθ; δηῃᾶ ἰ0 ννου]ὰ Ὀ6 τοπάρχης Ὠΐπη θαΐ ἃ ΡΟΟΥ 5θυύυίοθ ἴο 6οη- 

ἢπΘ6 5 τηϑυῖΐ ἰο {παΐ οἵ Πᾶνὶπηρ σίνθη ἃ οογγθοῖ ἀηᾶ 5ΚΉΠ[α] τορουί οὗ 

1η6 ἀοοίτ᾽Π65 οἵ βοογαΐθβ. Οἱ 1ῃη6 ΘΟμΐσγασυ, μ6 ὩΠαΟῸθΙΘΙΥ τηθ δ ἢ 5 

15 ῬΕΙΠΟΒΟΡΠΥ ἴο Ὀ6 σοηβιθγθα ἃ5 Πΐβ οὐὐης απ πού ϑοοσαίθβ᾽ β. 

ΑΠπά, Δοσογά! Ρ]Υ, ΘΥ̓ΘΥΥ ᾿π| 6] σθηΐ Τά ΘΥ 15 ΡΥΟΌΔΌΙΥ οοηγποδά ὈΥ 

Ὠ15. οὐνὴ γτῆθοιϊοηβ ὑπαᾶΐὺ ποη6 Ὀὰΐ ΟΥ̓ ΠΔ] ΤπΟῸ ἢ ΐβ Θὰ ἢ ΔΡΡΘΔΥ ἴῃ 

ΒΌΟΘΙ ἃ ἀγ655; ΠΘΥΘαΒ ἃ ὙΝΟΙΚ Οὗ ΤΏ616 παχγαίϊνο---ηᾶ βασἢ {Π 656 

αἸα]οσιιθ5. νου] Ὀ6, {Γ 1Π6 ΠΟ]Θ οὗ {Π6 τηαΐίου θθοησοα ἴο ϑοογαΐθβ 

-νοῦ ἃ ΠΟΟΘΒΒΆΤΙΠΥ 5Πονν ἃ [αἰ πίθου ἴοη6 οἵ σο]οτίηρσ, Βα ἢ ἃ5 Χϑπο- 

ῬΠΟΠ 5 Ομ υβαύοη5. ΧΟ] Ργθβθηΐ. Βαΐ 85, οη ἴΠ6 οἕθ μαπά, ἴΐ 

σοῦ ]ὰ θ6 ἴοο τη 0ῃ ἴο αββουὺ {ῃαΐ βοογαΐθβ δοία!}ν ἱΠπουρξ πᾶ 

Κηθνν 4}1 {πα΄ Ῥ]αΐο Τα ]κ65 ὨΪΠῚ 58 Υ, 850, οἢ. 1Π6 Οἴου παπᾶ, 11 νουἹᾶ 

ΟΟΥα ΠΥ 6 ἴοο {{{{16 ἴο Β4Υ οἵ τη {παύ μ6 ννὰβ ποίῃϊπρ ΤοΥ6 {π8Π 

{8Π6 ϑοογζαΐθϑ ΠΟ ΧΘΠΟΡΏΟΙ Τοργθβθηΐβ. ΧΘπορθοῃ, ἰὐ 15 ἔσταθ, ἴῃ 

16 ΜΟΙΊΟΥΔΙΠΪα, ΡΓΟΙΌ5565 ΠΙΠ561 ἃ Ππαυσγαίου ; θα, ἴῃ 116 ἢγβέ ρδδο, 

ἃ ΤΏΔη Οὗ 56η56 68 ΟΠ]Υ͂ ΓΟ]αΐΘ νη αῇ Π6 παἀουβίδῃ 5, δηα ἃ ἀϊἰβοῖριο 

οἵ ϑοογαίθβ, γγῆο τπησβῦ παν ὈΘΘὴ Ὑ}6}} δοασαδιηΐϊοα νυ ἢ ΐ5 τηαβίθυ 5 

μα. οἵ ἀϊδβοϊαϊμαίηρ πον ]θᾶσο, νου] οἵ 8}} ηθη δάμοσο τηοβί βίσι οἱ. 

1. ἴο 1η15 τὰ]6. 8 Κπονν, Πούυθυ θυ, δ [15 τηδὺ Ὀ6 δαπηι θα νυ] 1ἢ- 

ουΐ Ὀαδίηρ ΠΑΥΒΉΪΥ ΡγΘββοα, {Ππαΐῦ ΧΘΠΟΡΠΟΝ ννὰ5 ἃ βίδίθβιηδῃ, θὰ: πὸ 

ῬΒΠΟΒορμθυ, πᾶ 1ῃαΐ, θΘβϑίθβ {η6 ρυσι νυ οὗὁὨ ἢΪβ ΟἸαυδοίθυ δηᾶ 1π6 

δορά 56η856 οὗ ΠΪ5. ΡΟ] 168] ῬΥΪΠΟΙΡ ΘΒ ; θοβΙάθ5. ἢΪβ. ΔαΤΆ ΓΑ Ὀ]Θ ΡΟΥΨΘΥ 

οἵ τουβίηρσ {Π6 ἱπι6]]6οῦ πα ομθοκίηρ ργθϑυϊηρίίοῃ, νι οἢ ΧΘΠοΡμοα 

Ἰονθά δηᾶ γϑβρθοίθα ἴῃ ϑοογζαΐθβ, {Π6. Ἰα ΈοΥ ΤΥ πᾶνθ Ροββθββθᾶ 

ΒΟΙΏΘ ΤΘΑ]]Υ ΡὨΙ]ΟΒΟΡ ἶοἃ] Θ᾽] τη ηῖβ νοὶ ἈΧΘΠΟΡΠΟΙ τγὰβ ἀπ80]6 ἴο 

ΔΡΡΙορυίαίθ το Ὠἰτηβοὶῦ, πα τη ΐοἢ μΠ6 βυποχθα ἰὸ ρα885 ππποιί θα ; 

νοι, ἰηἀθοα, 6 οαη ᾿ᾶνθ [810 πὸ ἰδηηρίαϊϊοπ ἴὸ ΘΧ Οἱ , ΤῸΥ ἴδαγ 

οὔ θοίχαγίηρ ἀοίδοίβ ΒΟ. ἃ5 {Π056 Ὑν 10}. ἢΪΒ. ΘΟΟΤαῖο 5. ὑγὰ8 Το πΐ ἴο 

ΟΧΡΟβΘ. Οἡ {Π6 ΟἸΠΟΥ παπὰ, ΧΘΠΟΡΠΟΠ ννὰ5 ἃ ΔροΪοσοίϊο ΠΑΥΤδΙΟΥ, 

δηἃ πᾷ, πὸ ἀοιυθί, 5βο᾽ θοιθα {1:18 [Όυτὴ ἔῸΥ [Π6 ὙΘΥῪ Ρυγροβὸ {παὺ ΗΪ8 

ΓΘ άθ 5 τσ ῦ ποῖ δχρθοῖ ἢἶπὶ ἰὸ ΧὨ ἰδ. Ξοοταῖθβ θηζσθ, θὰϊ ΟἿΪν 

{παΐ ρΡατίὶ οἵ ΠΪ5. ομαυδοίου νι ΐοὶ ὈΘ]οησοὰ ἰο {Π6 ΒΡΊΘΤΟ οὗ [Π6 δῆδο- 

-» 
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τιοῦϑ πὰ οἵ βοοῖδὶ |Π{6, απὰ νει σι θοτΘ ὑρὸπ ἴπ6 σματπο5 Ὀγουρεὶ 
δραϊηβὲ Ὠΐπὶ ; ΘΥΘΤΥ ᾿δίηρ οἶδ "6 δχοϊυάθβ, σοπίθηξίπρ ΠιτηβοῚ Γ τυ 
δυοννίησ τπαν ἴξ απ ποἱ πᾶν ὕ66π ΔΗΥ ἰἰΐηρ οἵἉ 50 ἀδηρθτουὺς ἃ ἰδη- 
ἄθΠΟΥ 85 νὰβ πηρυϊοὰ τὸ ϑοογαῖθβ. Απά ποὶ ΟΥ̓ σπᾶν ϑοσγαῖοβ, ἢ 
πισ ἴᾶνὸ ὕδθη τοτο, ἀπ {ἴθτο τηυβὲ πάνθ Ὀ6Θη τότ ἴῃ 18:6 Ὀδοκ- 

ετουπά οὗἉ Πΐ5 5βρϑϑοῖθβ π8π ΧΟΠορἤοΝ ΓΟΡγ βθηΐ8; ΤΥ {{“}16 σοπίθιη- 

Ῥογασίεβ οἵ ϑοογαίθβ. δὰ ποαγὰ ποίησ ἴγοτ ᾿ἷπὶ Ὀωὲ βυσὰ ἀϊδ8- 
σΟῦΓγΒΟΒ, μονν τνουἹὰ ῬΙαϊο πᾶν τηατγοὰ 1Π6 οἴδοῖ οὐ "5 ὑγουκβ οἢ 

μιῖ8 ἱτητηθάϊαίθ ρυῦ]ῖο, τυ ΐονι δὰ ποῖ Τογροίίθπ (Π6 οἰ νατδοῖθυ οὔ 50ο- 

Ταίοβ, {τὴ Ρατὲ υνμΐοῖι Θοσγαῖ 8. ραν 8 {Π6Γ6 βίοοάα ἴῃ ἀϊγθοῖ σοπιγᾶ- 

αἰσιίοη τνίτἢ τὴ 6 ἱτπηασθ νυ ΐσἢ ἢἴ5 τὰ] Π{{8 Ἰο τῇ {η6 γϑαάθτ᾽β πυϊηὰ ἴ 

Ἀπὰ {Γ τὸ θοϊίονο Χϑηορθοη, ἀπά ἰπ {5 γοβρθοῖ ννὸ οδη ποὶ ἀουδὶ 

::6 δΟΘΌΓΔΟΥ Οἵ [6 ΘΟΠΙΘΤΏΡΟΥΑΤΥ δροϊορίδβι, (μι Θοσγαῖθβ βρθηΐ 186 

ὑπο οὗ δἷ5. τἴσηδ ἰπ ΡΟΝ]. ρίδοθβ, πὰ δυρροβο ταὶ ἣΘ νγὰ5 δἰ ΑΥ̓͂ 

δηρασοὰ ἴπ ἀϊβοοῦγεοβ υυμίοῖν, του σὴ ΠΟΥ τῆν ἄν ὈΘΘῚ ΤΊΟΤΘ 

δοδυτί, νατίθὰ, αἀπὰ ἀδ:διίησ, ὙΓΘΥΘ 51}}}, ἰπ βυδδίδησο, {Π|6 βᾶτης 
τ τοβο, θὰ τπονϑὰ ἴῃ 16 Β8τη6 Βρῇοσο ἴο ϑνΐ ἢ 116 ΜΟΙΩΟΥΔΌΠ 8 

διὸ οσοπῆποά, οὔθ ἰβ αἱ ἃ ᾽055 ἴο υπόογβίαπὰ ἤονν ἐξ ννὰβ παῖ, ἴῃ τὸ 

ΘΟΌΓΒΘ οἵ 50 ΤΊΒΗΥ ὙΘΆΓΒ, ϑΟύγαίο 8 ἀἰὰ ποὶ οἶδα {1Π6 τπιδτκοῖ- ραοθ 
δοὰ τὸ Ὑρογκῖδθορβ, (Π6 ὙΓΆΪ ΚΒ πὰ τὴ υυτοβυ! ηρ- ΒΟ ῃοο Β, ὈῪ ἴθὸ 

ἀτοαὰ οἵ δὲ Ῥγόβοποο, δπὰ μοὺν ἰδ ἰ5β 181, ἰπ Χοπορθοπ ΒΒ παϊΐνο 

ΡἸοτυϊ δὰ βίν!]ο οἵ ραϊπιίηρσ, {π|6 υυοδγίπ 85 οὐ 1.6 ἱπιουοσυϊοῦβ ἰ8 ποὶ 
Β1Π] πιόγὸ βιγοη μὴν σχργοββοά τθδὴ πγὸ γα πὰ {πότ οι} ν ἢ "ἃ 

ἔξ ; ἀπά 51}}} [655 βῃου ά νὰ 6 806 τὸ σοιηρτγοίνοπ ν ἢν τῆδη οἱ δύσῃ 

δΌ ἴδ 5. Οτίταβ ἀπά ΑἸοϊίαάοβ, πὰ οἴδοτβ Τοστηθὰ ὈΥ παΐαγο (ὉΓ 
σροσοϊαιίου, 5 Ρίδίο ἀπὰ Επο!ἀ, βοὶ βὸ "ΐμἢν 8 να] οἡ {πο ῖγ ἰηῖοτ- 

σούγδο υυἱε βοστγαῖοβ, δοὰ Του ὁ δϑι βίβοιίου ἴῃ ἰδ Βὸ ἰΙοησ. ΝΟΥ σϑὴ 

{ι "6 δυρροβοά {ἰπ8ι1 ϑοογδῖδα πο! ἀ ἀἰβοοῦγβοι ἰπ ρυυο, δυοῖν 5 Χϑυ- 
ορθοα ρμυΐα ἱπίο ἐΐ5 προῦλι, ὕαϊ τπᾶὲὶ 6 ἀσ! νογοά Ἰοββοῦβ οὐ αὶ ἀἐΠῸτ- 
σοὶ κίηά αἰβοννθοτο, ἀπά ἴῃ ργίνδιο ; 10γ εἰνί8, σοπβί οτίης το δροῖο- 
κοιίο ἴοσ οὐ Χοπορθοη β ὕοοκ, τὸ ν᾽ δον 6 τἱ μία! οοπῆποπ δἰ πιβ τ 

Βο ννουῦ!ά ῥῬγοῦδοΥ ποῖ νᾶνο ρϑδβοῦ ΟΥ̓ ἰπ βίϊσπσο. βοσγαίοα πιπδὶ 
μᾶνο ἀϊβοϊσποά τὸ Ὀ οδορ δα! οἰσιησηῖ οὐ εὲπ οναγασίον ἐπ 180 

βαόπιο βοοία! οἰγοῖο οὐ υυἱίο Χοπορθου κίνοϑ υ5 Βροοίτησμβ, Απά ἐν 
ποῖ (ΐνν ἰυδὲ {06 ἱπυργοπβίοη υυ ον ΧΟπορθοη  σοηνογδδιίου τῆδκο ἴ 

Ῥιμοδορ σαὶ τηδίίοτ, ἐγαπδίαιοά ἱπίο {6 ἀπρ]!οδορμίσα! βέν}ο οἵ {ἰὸ 

δοπποῦ υπδογοίδηδίης, ὅπ ορογαιίοη ἰα υνμίονν τὸ μἱοκορ σαὶ 

ϑαδο ἐν Ἰόπέ ; [υκὲ δ. βοίηο οτί ἰσα πᾶνο ὑγοροποά, ὈὉῪ ννν οὐ τσϑὶ (Ὁ 
τ »γοδαοσίίουν οἵὨἉ τ Ἰο πίονι ροσίγυ, ἴο τόβοόῖνο τπσπὶ ἰηΐο ᾿γόψο, 

δοὰ συπρογαῖο {νδὶν πρίτίς, υυΐοῖν απ ἰσανο ποιδίπρ θ01 δὴ οχίτγοπιο- 

Ἰν βοῦοσ κιπμά οὐ ὕσδοιν τοιπαϊπίηρν. ΛΔπά ἀκ, ἀοΥ δυο πα σχρανί- 
τοσῶι, 1:0 στοαίῖοδι οὐ μοσίδ νου δοῦτγοο!ν νὰ δυο σχδοῖν ἰὸ τοδίογο 
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[86 Ιοβὲ ροσρίτυ, Ὀυΐ γϑύ ἃ γθδᾶθυ οὗ πιοάθσαΐθ οδρδοιῖῖν 5ΟΟῚ ΟΌΒΘΥΨΤΟΒ 

γα μᾶ5 θθθη ἀοη6, ἃηἀ οαῃ δύϑη ροϊηΐ ἴδ ουΐ ἴῃ ΒΘΥΘΤΆΙ Ραββα 685, 

ψγΒοτα ἴπ6 ἀδοοιϊηροβίηρσ μαπὰ Πὰ5 στοῦνῃ {ἰγθα οὗἉ 115 ὑγΟΥΚ, 50 ἴδ 15 ἰπ 

1Π6 ΟἴΠ6Υ σα56 ψἹΠ 1Π6 ΡΕΠΟΒΟΡ ΪΟα] θαβὶβ. ΟΠ ἢπα5 5Ο0ΙΠ6 Ρᾶζᾶι- 

1615 συ ἢ Ῥ]αΐο, ΟἾΠΟΥ {ταρστηθηΐβ ἃγθ ἀοίθοίθα ἴῃ ΟἴΠΘΥ ὑγαΥ5 ; δηά 

1.6 ΟΠΪΥ ἱπίδσγθποθ ἴο Ὀ6 ἀγάνγη ἔτοτη [Π|6 ΒΟΔΤΟΙΥ οὗ {ἴῃ 656 Ραββαϑθβ 

ἰ5, [μα΄ ΧΘΠοΟΡΠμΟΙ ππάογβίοοα ἢΪ5. ὈῈΒΙΠΟ5Β.; ὉΠ|655 6 ΘΠΟΟΒ6 ἴο 

580, [Παΐ ἃ5 Δ͵ΪΒίΟυΘ ἰβ Βα ρροβϑα ἴο μάν πο] ἢΪβ ΡῬῃ]ΠΟβορ ΐοαὶ ἀϊ5- 

ΘΟΟΌΓΒ65 ἰπ {Π6 ΤΌΤΘΠΟΟη, δηα 1Π6 οχοΐθυϊο ἴῃ 1η6 δἴϊθσποοη ( ̓  εἰἰζι, 

Ν. Α., χχ., 8), ϑοογαΐίθβ γθυθυβϑα {Π15 οσᾶθυ, δηὰ ἴῃ {Π6 τηοσπίηρ ΠοΙα 

σοηγθυβδίίοηβ ἴῃ 1Π6 τηᾶτκοί- ΡΙαοθ νυ [Π6 ἀγίβαηβ, ἀπ οἴ οΥβ τ ΠῸ 

ὙΘΙΘ 1655 τ ἢ 147 τυ ἢ Ὠΐτῃ, Ὑν Ιο ἢ ΘΠΟΡοη Τοὰπηα ἰδ Θαϑίου ἴοὸ ἀϊ- 

νοϑί οἵ ὑπ 6 }γ ΡὨΠ]ΟΒΟΡΪΟα] ἀβρθοῦ ; Ὀαΐ {παΐ οἵ δὴ δυθηΐηρσ, ἴῃ 16 

γα} Κ5 δἀηα Ὑυυθϑί!ησ- ΒΟ ΠΟ 015, ἢ6 Θηρσαρσθα ἴῃ ἴπΠ056 ΒΌΘΠΘΥ, ἀθθρου, 

Δα νν ἸΘῪ ἀἰδ]οσιιθ5. τ ἢ ἢΪ5. [αν ου [6 5, ὑνἈΙΟἢ 1Ὁ νγὰ5 γοβουνϑα [ῸΥ 

ΡΙαΐο ἴο ἱνηἰζαΐθ, θυ 6 15}, ἀμ Θχραπα, νΡ 116 ἢ6 οοπηθοίθα ἰδ οὐ 

ἰηνοβίϊσαῦοηβ ὙΠ {Π τη. 

ἈΑπα {πὰ5, ἴο ἢ] Ἂρ 1Π6 ὈΪΔΠΚ νη ΧΘΠΟρΡΏοη Πᾶβ τη ΓΒΕ 

1οἴϊ, ννθ 'Ἅσγ 501}} ἄγιν δὴ ὕδοῖ ἴο {πΠ6 ϑοογαίββ οὗ Ρ]αΐο, ἀπᾶ ἴῃ 6 5ποτί- 

αϑύ τνὰν οἵ τϑιθαβίηρ ΟΠ ΒΘΙΥ 65 ἢτοπι 186 ἀἸ ΠΟ ΠΥ υγουἹᾶ μθ6 το ἢπὰ ἃ 
γὰ]6 Ὀγ ον 6 οουἹὰ ἀδίθυμηϊπηθ ννμδῦ ἰβ [π6 το ῦῖθχ ἀπὰ [Π6 ρῬτοὸρ- 

ΟΥ̓ οἵ Βοογαίοβ ἰῃ Ρ]αΐο, πᾷ τνῆαΐ ἢΪβ οὐσση ἱηυθηίϊίζοη ἀπᾶ δααϊοη. 

ΟἾΙ]Υ {π6 ῬγΟΌ]ΘΙ 5 πού ἴο "6 βοϊγθᾶ ὈΥ͂ ἃ ῬτΌσΘϑβ 50 ἢ 85 ἐμπδαΐ 

δἀορίοα ΡΥ Μοίηθυβ, ὑγΠΟ58 οὐἹϊοαὶ [α]ο πὶ 5 οἵ ἃ κὶπᾶ ἴο ΒΘ {815 

ΒΌΡ]ΘοΥ ἴῃ σΘΠΘΥᾺ] ννὰβ ποῦ ὙΘΥῪ ὙΚ611 βαϊθα ; [ῸΥ 1 ἴῃ 41} {παᾶΐ ΡΙαίο 

5 Ἰϑίϊ, νγθ 16 ἴο βε]θοῦ οὔἱὺ ὑνπαΐ 5 ἰθδαβί βρθου]αίνο, ἰθαβὲ αὐ ὶ- 

βοῖα], Ἰθαβδὲ ροθίϊοαὶ, ἀμ ΠΘΠΟΘ, ΤΟΥ 50 Ὑῦὺ|8 ἅτῸ ἰδυρ)ί, Ἰθαβὲ θηΐμα- 

Βἰαβίϊο, νγ8 518]1, ᾿πα 6ϑᾶ, 511} σϑΐαϊπ τη ἢ ται οΥ ΤῸΥ 1Π}15 ΤΊΟΤΘ Τὸ- 

ἀηρα ἀηᾶ ργοσπαηΐ Βρθοὶθβ οἵ ἀἰδίοσιιθ, ἰο βθᾶβοῃ ΧΘΠΟΡΠΟἢ 5 ἰ6- 

ἀϊοῦβπθββ, θαΐ 10 1] θ6 ᾿πρΟΒβῚ0]6 ἴῃ 1Π15 ὙΔΥ ἴὸ αἰΒΟΟΥ͂ΘΥ ΔΗΥ͂ 

ῬΙΌΡΘΤΙΥ ΡΒΠΟΒΟΡΪΟἃ] θαβὶβ ἴῃ {Π6 οοηβυϊταίοη οὗ ΘΟοΥαίθΒ ; [ῸΥ 1 

νγ6 ΘΧΟΙα46 811 ἀδρίῃ οἵ βρθου]αίίοη, ποίησ 15 ἸΘ θαΐ γοβα 5, νυ τ ἢ- 

οὐΐ 1Π6 στοιηᾶδ πα τηϑί ποάϊοα] ρυϊημοῖρ] 5. οὴ ὑνΒῖο ἢ {ΠΟῪ ἀορθπηᾶ, 

Δη4 νοι, {Ππουθίοσθ, βοογαΐθβ Θὰ ἢ ΟὨΪΥ πᾶν ροββθββϑα ᾿πβεποῖς- 

γοῖν, {Πδὐ 15, νυἱποὰῦ {Π6 αἰὰ οὗ ρμ]Π]οβοργ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ 5αΐδ τηθίμοᾶ 

ΒΘΘΙῺ5 ἴο Ρ6, ἴο ἱπαιῖνο: ὙΥ̓Παΐ την Ξοογαίθβ ἤν θ66η, ΟΥ̓́ ἃπὰ 

δῦονο ναὶ ΧΟΠοΟρΠΟη Πὰ5 ἀδβουθθα, νυἱτποὰΐ, πόνον οσ, οοπίγα οῖ- 

ἴῃσ 16 5Βίγοοβ οἵ ομασδοίθυ ἃ 1Π6 ῬΥΔΟΙΪΟΔΙ Τα ΧὶΠῚΒ ὑνῃΐοἢ Ἀθη.» 

ΟΡΒΟΠ αἰβιϊπ ον ΔΘ] ν ΘῚ8. ἃ5 ΤΠο56 οἵ ϑοογαΐοβ; δπὰ υυνρδΐ τησβὲ ἢ6 

πᾶν θθθῃ ἰο ρσίνθ ΡῬ]αΐο ἃ τἱρῃΐ δηα δὴ ἱπάποθηηθηΐ τὸ Θχ θῖν ΐτη, 

8ἃ5 6 Πὲβ ἄοπο ἰῃ 118 ἀἰδϊοσιιοβ  Νονν {ΠῸ Ἰαίτοῦ Ὀτᾶποῖ οὗ {Π|8 

ηαοβίϊοη ἱπου 8 Ὁ] θα ἀβ π5. θδοὶς ἴοὸ {η6. ᾿ἰδίουϊοαὶ ρΡοβίεοη ΤΌΤΩ 
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τσ νγ6 βίδτίθα : {π81 Βοσγαίθϑ τηῦβὲ αν ᾿δά ἃ βίτγίοε! Υ ρἢΠοβορὰι 
104] ὑα5ἰ85 ἰπ ἰνἷβ οΘοτηροδίτἰοῃ, 50 ΤᾺΓ 85 [6 15 Υἱ ΠΌΔΙΥ τοοορσηϊζοὰ ὈΥ͂ 

Ῥίαῖο 5 {τ δυίδοτ οἵἉ ἰν5 ρἰμ]οβορ σαὶ ᾿ἰ6, ἀπά ἰβ, {πϑγοίογο, ἴὸ Ὀ6 
τοματάοθαὰ 85 {6 ἤγβι υἱἱὰὶ τηονθιηθηΐ οὐ Οσγθθκ ῥἢΠ]ΟβορῺν ἰπ 118 
τῆογο δ ναποορὰ βίαρο; δηὰ ἐμαὶ ''ΐὸ οἂπ οὐἱν 6 Θηξ θὰ ἰο εἷ5 ρ'δοθ 

ὈΓΥ δὴ οἰδιπθηΐ, νυ οι, ἐβουρἢ ΡΓΟΡΟΙΙΥ ρΡ]οβορ οὶ, ννᾶ8 (ογοίση 
10 186 ργεοράϊορ ροτοά, Ηδτο, μουν Ύοσ, ννῸ τηυδὲ, Τ0᾽ (6 ρῥτοβϑηΐ, 

"δ σοπίδηϊ ἰὼ ΒΔ. {δὲ {6 ΡΓΟΡΟΙΑΥ νυ οἷν 18 ΡΘΟΌΠ ΔΓ ἴο 16 Ροβί- 

ϑοογαῖίο ρἐ]οβορν, θορίηπίην νι ΡΊαίο, ἀπά υυμίοι ποποθίογιναγὰ 

5. σοτωμηοη ἰὼ 1} εἰ σοπαΐπο ϑοσγαίίο ΒΟ ο0]5, ἰ8Β (η6 σοσχίβίθποθ 

πὰ ἱπιοτγοοτητηππίοη οὗ τη 6 τγοΘ Ὀγαη 65 οἵ Κποινδάρο, ἀϊα]θοιίοβ, 

Ρμγβίοβ, διμίοβ. Τμΐβ ἀἰδιϊποιίοη βοραγαῖθϑ (6 ἔννο ροσὶοβ ὙΘ Υ͂ 

ἀεπηίτοὶν ; ἴον θοίογο βοογαῖθβ δἰ 6. {686 Ὀγαποῖ 5 γο το Κορὶ θη- 

εἰγοὶν ἀρατί, οὐ {6 Γ βυθ)θοῖβ νογο ὑϊοπαοὰ τοροίθογ υεποὺϊ ἀὰθ 

ἀϊδοτγί πη παιίοη, δηὰ υυἱτουϊ δὴν ἀσῆηϊίο ρῥγοροτίίοῃ : 88, ἴογ ἰπβίδποο, 

οιμίοϑ ἀπά ρμνβίοβ ἀπηοης {ἰ0 ΡΥΓΠαρογδδη8, ρἐνγβὶοβ ἀπὰ ἀἰϊαἰθοιοβ 

ἡ! ρ ("6 ΕἸοαιίοΒ ; τὲ Ἰοπίδη5 αἰοπο, ἐπουσὶι {δὶ γ τθπάθποῦ νγ88 
γ μον τὸ ρθγδίοβ, τηδθ οσοαβίοηδὶ Θχουγβίοηβ, ἐπουρσὰ φαΐ ἂὲ ταη- 
ἄστῃ, ἰηίο τὰ6 τορίου. ὑοίῖ οἵἁ ἀϊαϊθοιίοβ ἀπά οἵ διμίσβ. Βὺϊ νυβθῃ 
ϑοίθ τυτίτϑγβ τοίωβο Ρίδιο πἰτηβοὶ (6 πσποῦ οὗ μανίηρς ἀϊδιεϊη σου ϊδιρὰ 
διὰ οοτϊηδίηοά ἐοϑὸ δοίθησοβ, δηὰ ἀβογίῦθ υἰνὲβ δίορ ἰὼ Χοποογδίοβ, 

διὰ εἰνίηὶς ἐᾶι ἀνθ Ατίβίοι!ο αυαηθοηθὰ ἰξ ἀραίη ; {{͵8, ἢ ΤΥ ορίη- 

ἰου, ἱβ στουπόσά οὐ ἃ πιϊδυπθογβιαπάϊησι νυ μοι, μονύθνοτσ, ἰδ ἡνοῦϊα 

οτο ἰοδά υκ ἰοο τ ἰὸ ὀχρίαίη. Νονν ἐν ἰ5 γὰ νῦϑ δὴ ποὶ δββοτί 

ται Βοσγαιοπϑ νυὰδ (6 ἤγδι νυ ῖο οομπιθίηρὰ {πὸ οναγδσίογβ οὗ ἃ ρῃ γ5- 

ἰοοὶ, οὐνίοα!, ἀπά ἀϊα!δοιίο μἰμ]οδοριογ ἰὼ ομθ ρούβοι, οδρθοίδ!Υ ἃ5 

Ῥιαϊο ἀπά Χοπορίιοη ἄρτθο ἰπ τα κΚίπς ρνν δ08. οὐἱ οἵὗἉ 8 γᾶημο; ΟΣ 
οδη ἰξ ὕθ μοβίεἰνεὶν δαὶ ει Βοογαῖοδ ννὰ8 ἃἱ ἰσαδὲ 6 δυίμον οἵ 
εἰν ἀϊκιείδοιίου οἵ δοίοησο, ἐπουρῖν τῳ κογμν τᾶν σογίδίη!Υ ὑο (ουπὰ 
τοῖν τὸ Μειογαῦ α. 01 6 ᾿θδν δύτγοὶν ἱπηυίγο νυ οίθος εἰ 

ρμοηοιισποη δϑ ποῖ δοίη δίμιρίοῦ ἀρὰ τογο ἰπμίσγηδὶ σαυδο, δὰ 

μοίραν εΐν τδν ποῖ ὕὸ Τουμὰ ἰη Βοογαίο, Τῆνο (οἰ οννίης οὐδοτ- 
γαιτίου ΨΨ1],1 οοποοίνο, ὑα αὐ πι(οἀ νυ μουΐ πλθολν ἀΐδραϊο. 850 ἰοης 

ἂν ἰηφυίγοῦν ὅτο δρὶ (0 δίορ υσυν μὴν δόγοπ (μο Ὀουπύδτίον τδδὲ 

βορατγαίο ὁπό ῥγονίμοο οἱ Κοον ούμο ἔγοπὶ δηοίμοῦ, δὸ Ἰο,, ἀπά ἰῃ 
{νο σαιθο ἀσρτοοῦ, ἀσεν εἶνο νυ οΐο σουγπο οἵ {ποίγ ἰμ ο !ϑοίαα! οροτ- 
αἰίοην ἀσροη οὐ οὐνν ατό οἰγουτηδίδησοσι; (γ᾽ ἰξ ἰδ ΟΩΪΥ ἃ πγδίσων»- 
αἰίο ἀϊδιγυιίου, οἵὐὨ (6 ψ Ἰοο δοιὰ εἰναι δὴ Ἰοδά ἴὸ ἃ τορυϊαγ απ 
οοπησοίοά σου εἰναι ίου οἵ ἰι, Ιῃ εἰν δαπηθ ΨΨΔΥ, δὸ Ἰοηρ ἂΝ {Ππ|0 δοόν- 
ὅζγαὶ βοίσησου ἅτ ρυτουσά δἰημν, πηά {ποὶγ τουροσῆνο νοϊαγίοα σοῦ» 
ἰσηϊούϊυ δοφυίονοο ἴῃ εἰν ἑωφυϊαιίου, δὸ οί, ἀνά ἰα τ δαπιο ἀ0- 
αἴοο, ἱν το προοίδο ἰοδείροι (ογ τἶνο οὔ οοὶ οἵἁ οδοὶν νοίσμου ὑγούοις 
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᾿πδηΐ ἴῃ {Π6 ὝΠΟΙ6 ΒΡΠΉΘΤΘ οὗἉ ᾿πιο]]δοῖ 8] οχϑυίίοη. Βαϊ ἃ5 ΒΟΟὴ 85 

186 ποϑὰ οὔ 1Π6 οοῃηθοίίοη ἃηα οο- οὐ παΐθ στον οὗ 811 ἴῃ 6 Ὀτάποῆ- 

65 οὗὁἩ Κπονν]θᾶρσθ μὰ5 ὈΘΟΟΙῚΒ 50 αἰ βιϊ ΠΟΙ]Υ [6]} ἃ5. Τὸ ΘΧρσθβ5 ᾿{56 

ὃν 1η6 [Ὀττὴ ἰῃ ὙΥΒ]ΟὮ ΤΠΘΥ͂ ἃ16 ἰγοαϊθα δηα ἀθβουθθᾶ, ἰπ ἃ ΠΠΆΠΠΟΙ 

ὙΠ] ἢ ΟΠ ΠΕΥΘΥ ἀραΐη Ὀ6 Ἰοβῖ, 50 [ᾺΓ ἃ5 {15 15 1η6 οᾶβ6, ἴξ 15 πὸ 

ἸΟΠΡΘΟΥ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΥ ἰ]Θ 5. πᾶ 1ηβϑιϊποίβ, Ὀὰΐ 1Π6 σπουδαὶ βοϊθπίϊῆς 

τα] ηΐ οὗ βρθου]αίίοη, [ἢαΐ μὰ5 1ηΠ6 δἀβδοθηδαηΐ. [Ι͂π 1Π6 ὈΥΤΠΘΥ οὗὨ 

{656 68565, ἴἴ τηυβῖ θ6 σοηΐδββθα {ῃαΐ 1Π6 1468 οὗὁἉ βοίθῃδθ, ἃ5 ΒΘ, 

15. ποῖ γοῦ τηαίῃγοα, ρουμαρ5. Πᾶ5 ποῖ δύθὴ θθοοῖηθ {Π6 βιδ]θοξ οὗὨ 

ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒΠΘΒΒ ; ΤῸ 5ΟΙΘΠΟΘ, ἃ8 500ἢ, οᾶπΠ ΟΠΪΥ͂ 6 οοποοὶνθα 85 ἃ 

ὙΠΟ]6, ἴῃ ὙΡὨΪΟἢ ΘΥΘΥΥ αἰνίβίοη 5 ΤΏΘΥΘΙν Βα θοσαϊπαίθ, Ἰδὲ ἃ5 πὸ 

Υγ68] νου το Ὑνῃ ]οἢ 1ἢ οὐυρσῃΐ ἴο ΘοΥΥθβροηᾶ. [Ἷ}η 1Π6 Ἰαΐῖθυ οᾶβ6, οα 

1Π6 σοῃίγατγν, [15 Ἰάθα 5 ὈΘΟΟΠΊ6 ἃ 5 Ὀ]θοΐ οὗ ΘΟ ΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ ; ΤῸΣ 

10 σἂπ ἤᾶνθ ὈΘΘη ΟΠΪΥ ὈΥ̓͂ ᾿ἰΐ8 ἴΌγΟ6 {παΐ [Π6 ῬΑΥΓΘΌΪΑΥ ἱπο} Πα 05 

ὙΠΟ ΘΟΠΗ͂ΠΘ ΘΔ ἢ ΤΠΪΠΚΘΥ ἴο0 ἃ σογίαϊη οὈ]θοῦ, ἀηα 5ρ|1 βοίθποα 

ἴηΐο ἰπβυ]αῖθα ραγίβ, ἤᾶνθ ὈΘΘη πηδβίθυθα : δπηα {Πϊ85 15, Ἐπα|αθβίϊοη- 

ΔΌΪΥ, ἃ ΒΙΓΊΡΙΘΥ ΟΥουίοη ἴο αἰβιϊη σα θη 1ῃ6. ἔννο ρϑυὶοάβ οὗ ασθοκ 

ῬἈΠΟΒΟΡΗγ. [Ιἢ 1Π6 ΘΑΥΠ ΘΙ Ρουϊοᾶ, {η6 468 οἵὗἉ βοίθποθ, ἃ5 ΒΌ ΘΗ, νγὰ5 

ποῦ {Π6 σονγουπίησ ἰάθα, απᾶ δὰ ποῖ οὐδιη ὈθοΌτη6 ἃ αἰβιϊπος βαδήθοι 

οὗ σοηβοϊ ουΒΠη655; δηᾶ {ῃ15 1Ὁ 15 {Πα σῖνθϑ στίβθ ἴο 16 ΟὈΒΟΌΤΙΥ 

γνΠ]Οἢ νγθ ροσοθῖνθ ἴῃ 8}} [η6 ῬἘΠΟΒΟΡἢΪΟ8] ρτοααοίίοηβ οὗ ῃδΐῇ ρ6- 

Τὶ οὔ, ΓΠγΟῸ ἢ 1η6 ἀρΡρθαγάπηοθ οἵ σαρυΪο 6 ὑνῃ ]Οἢ γ6 5115 ΠΌτα 16 νγαπηΐ 

οἵ σοῃβοϊ ΟΊ 5η655, ἀπ {ΠτΟῸΡἢ [Π6 ἱπηροτίθοίίοη οὗ [η6 βοϊθηΐῆο ἰδη- 

δασρθ, ννΠΙΟἢ 15 σγα 1 8}}ν Γουτηϊηρ 1561 οἂΐ οὗ 1η6 Ροθίϊοδὶ ἃπᾶ ἢΐβ5- 

ἰουῖοαὶ γοσαθυ]ατγ. [Ι͂Ιἢ 1Π6 Βθοοηᾶ ρουϊοᾶ, οὴ {η6 οἴου παηᾶ, 1Π6 

Ἰᾶδα οὗ βοΐθποθ ἢδ5 Ὀθοοπθ ἃ Βυθ]θοῦ οὗ Θοηβοϊουβηθββ. Ηθδποθ ἴῃ 6 

τηδϊη θυ Π655 ΘΥ̓ΘΤῪ ὙΥΏΘΙΘ 5 ἴο ἀἰβιϊ σι βη Κηονυ]θᾶρσο ΠΌμ ορὶη- 

ἴοπ ; θποΒ {πΠ6 ρυθοϊβίοη οὗ βοϊθηϊῆσ Ἰδησαδρθθ ; ἤδποΘ [Π6 ΡΘΟΌΪ τ 

ΡΤοΟΙηΪπθηο6 οὗ αἰ] οίϊοβ, νυ] οἢ Πᾶν ΠῸ ΟΥΠΘΥ ΟὈ͵θοῦ {πᾶη τη 6 ἰά θα 

οἵ βοΐθποθ : {1 ησ5 ὙΠ] Οἢ. ὑγοσΘ ποῦ σοιηρτθ πα θα δυϑὴ ὈΥ͂ ἴπ6 ἘΠ6- 

αἰΐοβ ἴπ [Π6 5816 ὙγΑΥ͂ ἃ5 ὈΥ 1Π6 ΞΟΟΥΑΙΟ ΒΟΉ ΟΟΪΒ, βίποθ 1Π6 ΤΟΥΓΏΊΘΥ 

5111 πλάκα ἴπ6 ἰάθα οἵ δεῖ {Π6 1 βίαγιϊπσ- ΡοΪηΐ, ταί Υ ἔμδη ἰῃαΐ οὗ 

ζηοιυϊεᾶσε. 

Νον {15 ννακίησ οὔ {π6 ἰάθα οἵ βοΐθηςθ, δηᾷ 15 θαυ] δϑὲ τηδῃ }65- 

ἰαϊίοπβ, τηδὲ πᾶν Ὀ6Θη, ἴῃ 1π6 ἢγβὶ ἰπβίδηοο, υνηδξ οοηβεϊταΐξοα [Π6 

ῬὮὨΠΟΒΟρΡἶ 8] θαβὶβ 'π Βοογαΐθβ ; ἃπὰ [(ὉΓ {158 Τθᾶβοι ΗΘ 15 1058} ν τὸ- 

δατάθα ἃ5 {πὸ Του ΠΟΥ οὗἉ {πΠᾶΐ Ἰαΐθυ Οὐσθοὶς ΡΠ ΠΟΒΟΡΗΥ͂, Ὑν ἢ. ἴῃ 18 

ΨΥ ΊΟ]6. οββϑηίαὶ (Ὅττη, Το οί ΠΘΥ υν ἢ 115. ΒΟΥ σαὶ ναγϊαιοη5, ννὰ5 46- 

«οΥαϊπο ὈΥ {πα ἰάθα. ΤῊ5. 15 ργτουθα ΟἸΘΑΤΙΥ Θπουρὶὴ ΟΥ̓ ἔπ 6 ἢΪ8- 

τοτῖοαὶ βίαι ουηοπίβ ἰη Ῥ]αΐο, δηα 18, οὐ, ἰ5 ὑνΠαΐ πιιβδὲ θ6 Βα ρρ! δ 

ἰπ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 ΘΟΠΥΘΥΒΆ ΟΠΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΘῚ ἴῸ τηᾶϊτο {Ππ|᾿6 πὰ ὑνοσ ἢν ΟΥ̓ ὅ0ο- 

Ταίοβ, ἃπα ϑοοζαίοβ οὗ 118 ΔαυηΪτοβΒ [ῸΣ ἱΓ μ6 ντὸπὲ ἀροὰΐ ἴῃ 1η9 
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. βουυΐοθ οὔ ἴΠ6 σοά, ἴο ἰυδι ιν 16 οοἸθ ταί ὀγϑοῖθ, ᾿ξ ντὰβ ἡπιρο851- 
816 τῶδι 186 υἱπιοβὲ Ροΐηϊς 6 τοδομβθὰ οουὰ αν ὈΘΘῃ βιταρὶν ἰὸ 

Κπουν 1π8ὲ Β6 Κηθὺν ποιμίησ ; ἴΠΘΤΘ νὰ8 ἃ βδίϑθρ Ὀθυοπὰ (δ 15. νυ ϊοῖι 
Β6 πιυβὲ πᾶν Δ κϑη, δὶ οὗἩ Κπουησ δὶ Κηον δάσο νγ885 ; [ὉΓ ὉῪ 

νυμδὲ οὐμοῦ τηθδηβ οουϊὰ 6 αν θθθὴ δπαϑὶ θὰ ἰὸ ἀροίαγο ἐπδὲ νυ πο 

οἴδιοτβ θεϊονοὰ ἐπριιβεῖνοβ ἴὸ Κπονν, ἴὸ ὕ6 πὸ Κπου]θάρο, ἐπᾶπ ὉΥ ἃ 
ΤοτΟ σοτγοοῖ σοησοριίοι οὗ Κηον]οῦρσο, ἀηὰ ὈΥ ἃ τπογὸ οοτγγθοὶ τπρίἢ- 

οὐ ουπάσαά ὑὕροῦ ταὶ σοποοριίοπ ἢ Απά ΘΥΘΟΓΥ υνίθγο, 6 πὶ ἢ 6 5 

χρίφἰηΐης τ[μ6 πδίυγο οἵ ποη-βοίθηοο (ἀνεπεστημοσύνη), ὉΠ6 5665 {Ππδϊ 

ΒΟ 5εῖβ οὔ ἔγοπι ὑννὸ (6518: 0Π6, {Ππῆϊ Βοίθηοα 8. 116 5816 ἴῃ 8}} τὰ δ 

τοουρῖβ, ἀπά, σοηΒοα ΘΠ, τπυδὲ πηδηϊοβὲ 115. ρθου ΔΓ ἔόστη ἴῃ δνὺ- 

ΦΕΥ͂ βυσὴ τποῦσῃς {6 οὐμοτ, {πᾶὶ 8}} δοίθ πο ἐὈγιηΒ Οη6 ὙνΠΟ]6 ; [0 
μιΐβ. ὑγοοίβ δἰνγδυβ εἰπσο ὁπ {{|8. ἀββυτηρίίοπ : {81 ἰζ 5 ἱπηροββίθ!θ 0 

βίδτί ἴγοπὶ ὁη6 ἴγθθ ᾿πουρὶῖ, δὰ τὸ 6 δηιαηρίοά ἰη ἃ σοπίτγαάϊοιίοι 

νυ εἶν Δ ΠΥ Οἴποτ, πὰ αἷβὸ τὶ Κποιν οάρσο ἀοτίν θα ἴγοπη ΠΥ οπ6 ροὶϊπὶ, 

δη οδιαίποά ὃν σοττγοσὶ σοτηδίπδιίοη, οδη ποῖ σοηίγαύίοι (πὲ νυ μοὶ 

885 ὕδοη ἀδάυσοά ἐπ κα τπδῆπογ γοπ ΔΠΥ ΟἸΠΟΥ ροΐπὶ; ἀηὰ νυ ιν} 

Βο ὀχροβοὰ δυσὴ σοπίγαθίοιίουβ ἰῃ 1ῃ}6 συγγοηΐ σοποθρίίοβ οὗἉ πιδη- 
κίπά, "ΒΘ βίτονθ ἴὸ τοῦβο {086 Ἰϑδάϊηρ ἰ 685 ἱπ 84}} ννο ὑγοτο οδρᾶ- 

16 οἵ υπϑοτγπιαηάίην, οὐ ὄνθη οἵ ἀϊνίπίηρ ἰνἰ8 τηδδηίησ, Μοβὶ οἵ 

ὑμδι Χοπορῆοη 88 ργοβογνθά (ὉΓ 08 τὴδν ὃὕ6 τοίογγος ἴὸ ι}ν}8 οὐὐοςί, 

αὐ τ δδανθ συάσανοῦ ἰΒ ἱπάϊσδίοα οἰδατὶν δηουμρὰ ἰπ 8}} τι 5οο- 

Γαΐδα ΒΆγ8 οἱ δἰ πηβ Γ τὲ ΡΙαἰοΒ Αροίοσν, δηὰ αὶ ΑἸοϊθίϑ 65 Βα ν8 

οὐ δὲπι ἱπ ἷβ ΘΌΪΟΡΥ ; 560 τὐᾶι {{ νγνὸ σοποοίνο {5 τὸ ̓νᾶνθ ὕθθη τ 

σοπίγαὶ ρμοίηϊ ἐπὶ 6 οἰναγποίον οὐ Βοογαίομ, ννὸ τῇδὺ γοσοηοίο ΡΙαίο 
πὰ Χοπορθοη, δηά σὴ υὑπάογβίδπὰ {{|6 ᾿ἰδιογίοα! ρμοβίτίοι οὐ ὅ0ο- 

γαῖοβ. 

μου Χοπορθοη βᾶν5 (λήεπι. ἱν,, δ, 16), τᾶν ἂ5 οἴθη δ5 βοσγαίο 

ἀὐά ποῖ πιογοὶν ταίυϊο εἶ ΟΥΤΟΓΒ. οὐὁ οὐδνοτα, θ0ϊ αἰτοτηρίοά τὸ ἀοτηοῦ 

βίγαιο βοπνοι πα δἰ πηδο! , 6 Ἰοοῖ ᾿νΐ5. τοῦ τγουρὰν ρτγοροβίεἰοηβ 
υυΐοῖν ἡγόγο πιοδὲ βοηογα ν αὐπιίτιού, νὸ σα ρογίσου Υ υπϑογίδηά 

τοῖα πιούο οἵ ργοσσούίης, δ. τ 6 τόδ! οὐ τὸ ἀσδίχη 8. ἀσποτινοά ; 

μο νἱδίνο τὸ ἥπά πν ἴον" δἰ πάσγαρσθα δὰ ἀϊγογδίοπβ 883. ροβδίϊο ἰῃ 

μὲν ὑγν, {πὶ 6 τηΐμῖν! ΠΠ υδέγαιο δὲ τησί οὐ οἰδαν δηά δἰιηρὶν ; 

ἀπό ῥτγοροδίτίουα, {Γ τνότο ΌΓΟ δυοῖν, νυ δον 8}} μοϊά τὸ ὕῸ σογίδίη, 
τοῦδί ὕαῖνο δρρεοῦγοά (ὁ δΐπὶ {6 ποδὶ οἱ ἐχίθϊο, ἐπ ογόον {νας πὸ πη μὶν 

βἴνονν, ἰῃ εἰνοῖγ σπδο, (δὲ τὸ σοηνίοιίου νυ ἱτν υνμ ον τον το γὸ οιη»- 
ὑγασοῦ υνᾶν ποῖ Κοον ούρο, Βίπου υὐνὲν ὑγουἹὰ γοη θοῦ τθο τογο Κοσῃ- 
'γ βοηβίδιο οὐ τὸ ποοσβδίεν οὐ κοιιίης αἱ το Τουπόδείοη οἱὁὨ Κηον}» 

οὐκο, δυό οὐ τακίης εἰνοὶν δίδοις. ρου ἰϊ, ἰῇ ογόου ἰὸ φίνο ἃ πονῇ βυδρθ 

ἴ΄ο 41} υπιδὴ είν. Ησποο, ἴθο, νγὸ πᾶν σχρίδίπ (6 ργσροιόδι» 
ἀποο οἵ {6 κου σοι σοπησοίοά νυ ἢν ΟΥΨ δοά ἀορισοιίς [Ὁ ἴῃ πιο 
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Οὗ [Π656 σΟΠΥ̓ΘΥΒΑΙΟΠΒ ; ΤῸΥ {Π|5 νγὰβ 1Ππ6 ΠοΙα {παΐ βαρ] 16 ἃ 16 τποϑὲ 

ΘΘΏΘΓΑΠΥ͂ δατηϊ 64 σοποδρίϊοηβ πᾶ ρσοροβι0η5, {Π6 Ταΐ6 οὗ νυ ΠΙ ἢ 

Ιηΐθυθβίθα 8}} τη θη 411κ6. Βαΐ {Π15 τηοᾶθ οὗ ργοσοοᾶϊπῃρ θΘΟΟΙΉ6Β ἴπ- 

ΘΧΡΙΪσ4 016 1 1 15 Βαρροβϑᾶ {πδΐ ϑοοζαΐθβ αἰζδοῃδα {π6 οῃ θοῦ ἱπηροτί- 

8Π0606 ἴο {Π6 5Βυδ]θοῖ οὗ [656 σοηνουβαίίομβ. Ὑἢαΐ τηυβὶ παν θΘ 6 ἢ 

αυϊΐθ ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΙΥ͂ ΡοΪηΐ. ΕῸΣ Π6η {Π6 οὈ]θοΐ ἰβ το οἰ αοἰδαΐθ δην 

ΒΕ] Θοῖ, 10 15 ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴ0 ΡΔΥ͂ αἰξθηίίοη ἰὼ {Π6 1655 ΤΆΠΆΠΔΥ ἀπ 

ΠΟΥ αἰδβραΐθα νίθννβ οὗ 1ΐ, ἀπ ἤον τπθᾶστθ τηοβί οὗ ἰποβθ αἰβουβ- 

ΒΙΟΠ5. ἴπ ΧΘΠΟΡΠΟΠ Δ1Υ6 ἴπ [Π15 Τϑβρθοΐῖ, 15. δυϊάθηΐ δηουρη. ΕἼΟΠῚ 

1ῃ6 Βᾶη6 Ροϊηΐ οὗ νἱθνν νγ6 τημϑδύ 150 σοῃβίαοΥ 1Π6 σΟΠΙΓΟΥΘΥΞΥ Οὗ 

ϑοοταίθβ ὑνἹ ἢ 1Πη6 ΘΟΡἢΪβίβ. 50 ΤᾺΥ ἃ5 ἴΐ νγὰβ ἀἰϊγθοϊθα ἀσαϊηβέ {ῃ6 Ὁ 

ΤΑ ΧΙΠΊ5, Ὁ ἀ065 ποΐ Ὀθ]οησ ἰο ΟἿΥΓ ργθβθηΐῦ φαθβίίοη ; ἴδ 15 ΤΠΟΥΟΙ͂Υ 

{πΠ6 ορροβίζἰοη οὗ ἃ σοοὰ οἰζίζθη ἴο 1Π6 ΘΟΥΓΕΙΡΙΘΙ5. οὗ ρουθυητηθπηΐ 

ἀηα οἵ γουΐῃ. Βαΐ, Ἔανθη Ἰοοκίησ αἵ 1 ἰοτη [η6 Ρυτγοῖν {ΠΘοσθ οὶ] 

5166, 1 ψου]ὰ θ6 1416 ἴο τϑργϑβθηΐ {15 οοηίγαβῦ ἃ5 1πΠ6 στη οὗ ἃ 

ΠΟ Ρουϊοα οὗ ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ, 1 Βοογαΐοβ Πα ΟἾΪΥ ηρυρσηθα ΟΡ πίοΠ5 

Αν ΒΙΟΙ. ὙνΟΥΘ 106 ΤΠ ΒΙΤΟΙΙΒ ΒΏΔΡΟ5 Ἰηΐο νυ] ἢ {πΠ6 ἀοο γΠ65 οὗ ἃ 

ΘΔΙΠ ΘΥ ΒΟΠ00] μαα ἀδσοηρτζαίθα, νυἱτποιῦ Ὠανηρ Θϑ δ} ] 5 θα Δ ΠΥ ἰν 

{Π6 1 βίθδα, νυ] ΠΟΌΟΔΥ ΒΌΡΡΟΞΘΒ Πίτη ἴο πᾶν ἄομθ. Βαΐ, [Ὁ] 

(ῃ68 ῬαΓΡΟΒΘ οὗ δνγακθηΐησ [Π6 ἴταθ 146α οὗ βοίθποθ, {π6 ΞΡ ἶβῖβ 

τησβὲ πᾶνθ ὈΘΘη {Π6 πιοβύ ὑγθ] σοῖηθ οὗ 8ἃ}1] ἀἰβραΐδηΐβ ἴο Ὠϊπη, βίποσ 

{Π6Υ παᾶά τράποθα {Π6]Γ ορὶποπβ ἰηΐο [Π6 τηοϑὲ ρϑγίδος ἴθστη, ἃπᾶ 

ΠΘΠΟΘ Ὑγ6 16 Ῥτοῦα οἵ [Πθτὴ {πουηβ ον 65, ἀπ ὑγουΘ ΡΘΟΙΠ ΥΎ δατηϊγοὰ 

ὈΥ͂ Οἴμουβ. 10, ᾿πμοσυθίοτθ, μ8 σου] βυσοθϑα ἴῃ θχροβίησ {πὶ Γ υσθαῖ- 

Π655, {Π6 νᾶ ]ὰ6 οὗἁ ἃ ΡΥ ποῖρ]6 50 {γὶ πη ΡΠ ΔΉ ΕΠΥ ΔρρΙ θα υνουϊᾶ 6 ΤΘη- 

ἀοτθαᾶ τηοβί σοπβρί 0685. 

Βαΐ, ἱπ ΟΥ̓ΘΥ ἴο σον [π6 ἱπηρουίδοιοηβ οὐ {π6 ουτσθηΐ σΌποθρ- 

{1ἴ0Π5 Ὀοΐἢ ἴῃ (Π6 ΤΠΘΟΥΪΘ5 οἵ {πΠ6 Βορηϊβίβ ἀπά ἴῃ σοϊητηοῃ 16, 1 1Π6 

1558116 νγὰβ πού ἴο Ὀ6 ἸθΠὉ το οἤδη66, Βοῖη6 οοτίδϊη ηιε]οι νγὰ5 Τϑααϊ- 

Βα; ΤῸΓ 1 ννὰβ οἴἴΐϊθη ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ͂, ἴῃ 1Π6 ΘΟΌΓ56 οὗ {Π6 ῬγΟΟΟΒ5, ἴο 

1ΔΥ ἄονγη ἱπίθσιηθάϊαίθ ποίϊοηβ, Ὑγ ΠΟ 10 νγὰ5 ΠΘΟΘΒΒΔΥΥ͂ ἴο ἀθῆπο ἴο 

(π6 5αϊΙβίδοιίίομ. οἵ θοίἢ ραγίϊθβ, οὐμουννβθ 8}} (Παὐ νὰ ἄοπθ υνουἹὰ 

αἰουνγασὰ πᾶν Ἰοοκοα ΠΚ6 ἃ ρα! γν ΒΌΓΡΥ56, δηᾶ {Π6 σοπίγαίοἰϊοη 

Ὀδίνγθθη {86 ριοροβίτίοη ἰπ ααθβίϊοη ἀηα ὁπ6 {παΐ νὰ δατηϊ θα 

οου]ὰ πόνο 6 ἀοίθοϊθα υνἱπουῦ ἀβοθυίαὶ πῖπρ νη δῇ ποίη 5 τηϊρσηΐ ΟΥ̓ 

ταῖσι ποῖ θ6 σοππθοίθα νυ τ ἢ ἃ σίνθη πο. Νονν {}18 τηϑίῃοᾶ 15 Ἰαϊὰ 

ἄοννη ἴῃ {Π6 ἔννο ῬγΟΌΙοτΩΒ Ὑν Β]Ὸ ἢ} Ῥ]αΐο βίαΐθβ ἰη 1Π6 ῬὨεάΤΌΒ, ἃ5 

{Π6 ἴννο τηδΐπ οἱοιηθηΐβ ἴῃ 106 ἀτί οὗἉ αἀἰα]οίίοβ, [Παΐ 5, ἴὸ ἤγβί Κπονν 

ΠΟΥ ΘΟΥΤΘΟΙΥ ἴο σοπλθῖηθ τα ΕἸ ρΡ] οἰ ἴῃ αἰέν, ἀπὰ ἀραΐῃ ἴο αἰνιἀθ 

ἃ ΘΟΙΊΡΙΟΧ ὉΠΙ ΤΥ δοοογάϊηρ ἴο 15 παύαγο ἰηΐο ἃ τη} ]}Ρ] 1οἰτγ, ἀπ ποχὶ 
ἴο Κπονν ἡ μᾶΐ ΠΟΙΪΟΠΒ ΠΙΔΥ͂ ΟΥ̓ ΤΠΔΥ͂ ΠΟΐ Ὀ6 σρηηθοίθα ἑοσθίμθυ, Τὶ 

5 ὈΥ 118 τηϑδη8 {παΐ ϑοοζαίθα βθοᾶτηο {Π6 γ68] ΓΟ που οὗἉ ἀἴα]θρς 



-- 
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1165, νυ ΐσῖι σοπιϊπυοὰ ἰο ἴδ (86 500] οὗὨ 81} [η6 στοαὶ δἀϊῆςοβ τοδτοὰ 
τῇ Ἰαΐου {ἰπηθ5 Ὁ Οὐοθκ ΡὨΠΟΒΟΡΕΥ, δπὰ ὈΥ 115 ἀδοϊάθαὰ ργοτηϊπθηοθ 
δοηδιϊζαϊοβ τὰ σμοΥ ἀἰπιϊποιίοη θδίνγοθπ (ἢ 6 Ἰαίοτ ροτίοά ἃπὰ τη 

ΘαΥ ΐοτ ; 80 δαὶ ὁπ οἂπ ποῖ θυϊ οσοπιηπιοπὰ {Π6 ᾿ιἰδίογίοδὶ ἰηβίϊησι 

νυ πίον μδ85 αϑβίσπθά 50 "ἷρὶι ἃ βίδιΐοη 10 ῃΐπη. Αἱ 1η6 5Β8Π|6 {ΠΠ|6, 

«5 18. ποῖ τηδᾶηὶ τὸ ἀθην {πὶ ΕΟ ὰ ἀπά Ῥίαϊο σαττί θά (η}5 βοΐθποο, 

. 85 Ὑ06}} 85 {{π|Ὸ τοϑί, ΓΑσί ΠΥ ἰονναγὰ τηδίυσιν ; Ὀὰὲ ἰξ 15 τηδηϊδβὲ {πὶ 

ἐπ (5 ἢγβὲ ῥγίποῖρ!68 ϑόοσγαίεβ ροββϑοβϑβϑὰ ἰξ 88 ἃ βοίθηδο, δπηὰ ργδο- 
εἰσοὰ ἰδ 25 δὴ ἀ.ῖ, ἰπ ἃ ΠΆΠΠΟΥ ΡΟΟΌΪ ΔΓ ἴο ΗἰτηΒο ΙΓ; Τ0Υ [Π6 σοηβίτυσ- 

τίοπ οἵ 811 ϑοοτγαιίς ἀἰαϊοσθθ8, ἃ5 νν6}} οὗ (σβο ἀουθι}} ν δβογθθὰ 

ἴο ΡΙαῖο, ἀπὰ οἵ ἰοβϑο αἰϊγιθυϊθὰ υν ἢ δὴν ἄθρστοθ οὗὁὨ ΡγοΟΌΔὈΙΥ τὸ 
οἴμιοτ οτί σίηδὶ ἀϊβοίρ!οβ οἵ βοογαίθϑ, ἃ5 οἵ 81} {πο86 τοροτγίεα ἴῃ 1ἢ6 

Μοιπογδυϊα, ἰησοβ υυἱτπουῦϊ ΔΩ Θχοορίίοη οἡ {{Π|8 ρΡοΐπι. ΤῆῸ 

ΒΆτη6 ἰπίεγοποθ ΓΟ 505 Γγοπὴ {Π|6 οι πο ηΥ οὗὨ Ατίβίοι!ο (είαρλ., ἱ., 
6; χίϊϊ,, 4): τδὲ τνμαΐ την 6 ᾿ΏΒΕΠΥ ἀϑοτγίθοαὰ ἴο ϑοογαίθ8 185 {π1 "6 

ἰαϊτοἀυσοά ἱπάἀυοσιίοη ἀπὰ σοηθγαὶ ἀσῆηϊίοη5; ἃ ἰδβειηοηΥ Ὑν ΒΟ 
ΘΆΓΒ ΘΥΟΓῪ τηᾶτῖς οὐ ἱπιραγι 1 Ἐν δηὰ ἔγαῖῃ. Ηθηοθ 1Π6ΓῸ 8. ΠΟ τϑᾶ- 
βΒοὼ ἴο ἀουῦε {πᾶὶ Ξοοσγαίοβ ἰδυρσης 115 ἀτὶ οἵ Γγατηΐηρ δηὰ σοππθοί- 

ἱπρ ποιίοπιβ φογγθοῖν. ϑίποθ, ΒΟΥΥΘΥΟΥ, [ 5. 8ῃ ἀγέ, ρβιίγαοι 1686}}- 

ἴῃς νγᾶβ ποῖ δυδ᾽οίεηΐϊ, ἀπά, {ΠΘΥΘΙΌΓΘ, ΠῸ ἀουδὲ ϑοογαίοβ ΠΟΥΟΥ 80 

ἐδυρὰν ἰξ : [τ νγὰϑ δὴ γί {π41 τοχυϊγοὰ ἴο0 06 υυϊποββοὰ δπὰ ργδοισθα 
ἰᾳ τῶ πιοδὲ τυδηϊ οἱ δρρὶ σαιίοηβ, ἀπὰ ὁπ6 τὺ νγ88 ποῖ ΠΗ 

ετουπάδὰ ἰπ {{, ἀπὰ Ἰο 16 βοοοἹ ἴοο ΘΑΤΙΥ, Ἰοβὲ ἰξ ἀρσαίη, ἀπὰ νυ 

ἴξ αἰπιοδί δ} {πᾶὶ νγῶβ ἴο ὕ6 ἰσαγησὰ ἵγοῖῃ ϑοσγαίοβ, 45, ἱπάδοά, 8 

οὐπογνοὰ ἰπ ΡΙδιο᾽ 5 ἀϊδίοσυοθ. Νὸονν {πϊ (15 Ἔχοτγοῖβο δηὰ {Πυδέγα- 

εἴσῃ υγᾶϑ 16 τηδίη οδἧδοϊ οὐὗὁἨ σοηγογβαιίοηβ πο ἃ ΓΚ Βοσγαῖοβ ονθῃ οα 

ΘΏΘΓΑΙ τπογαὶ δου θοία, [8 ΘΧΡΓΟΒΒΙῪ δά πη θὰ ὈΥ ΧΟπορθοη Ν πιο], 
ψθδη, ὑπάοτ ἴμ6 ποιά---ὙΥ να. Βοοσγαῖοβ ἀἰά ἰὸ τοηον εἶδ ὑτίοηὰΝ 
τποῖο ὄχροτγί ἐπ ἀϊα!οοιί65.---6 ἰηιγούάσσοβ ἃ στοδϊ ΤῊΔῺΥ δον ἀΐ5- 
σούγπον δηὰ ἰπηυίίοβ, νυ πίον 50. ΟἸΟΒΟΙ͂Υ τοβοιηθ] (Π|6 τοδὲ, τ δὲ 8}]} 
τηΐχθς ἠυδὲ ἀ5 νν 0}} "ᾶνο ὕδδη ρυΐ ἐπ {π6 βδπ|6 οἶλβα, 

τ ὧἽἋ υυίεν ἃ νἱονν, ἰμογοίογο, ἰο θδοοίηο πιδδίογ ἰη {Π|5 γί, ἀπά 

ἀπστοῦν τὸ Κορ πὸ ἔαδίογ νο] ἀ οὐ 16 ἰάδα οἵ Ββοίοποο, {πὶ πιο οὗ 
νἱροτοὺν δηά προσοϊδείνο την Τουτηοά ἃ οἰγοῖο τοῦ Βοσγαῖδα ἂΝ 
Ἰοῦς: ἃ" οἰγσαπικίπποσυ αἰϊονγοῦ, {ποδα νῃ0 ὑγότο δ0]6 το {π πὰ οἴ 
πὲς "Π{ὸ, ἀπά ἰπ τὸ τσὴ νυ 6 σπόδο ἴὸ ἰγοδά οοβοῖν ἰπ {ποἷγ τηδ5- 
ἰστ᾽ν κἴσρα, δηδ τὸ τοίγαί πὶ ΓῸΓ ἃ {{π|6 ἔγοπὶ πιηκίηρ ἃ πυβιουηδιίο ἄρ- 
Ρἰσαιίοη οἵ μὲν ἂτὶ ἴῃ τὸ ἀἰδδτγοης ἀσρατίτησηία οὐ Κπον οῦμο, [οτ 
ἀπο τῆοτὸ οἰαδογαῖο συ! εἰ ναιίο οὐ ἃ}} {πὸ ποίοποσα, Βὺϊ ἤδη, ὍΠΟΥ 
δὲν ἀδαῖν, {νὸ πιουῖ σπηίποης ἀποης τνοπν, ἤγαι οὐ 2}} δὶ Μορῆγα, ν6- 

Κῶ ἃ αἰτίαν κοίσητίδο {γαίπ οὐἩ σροσυϊδιίοη, πη τ 05 ΡΠ ΟΒΟΡῺΥ 
ατοδαλιγ τίρεηοά ἱπίο {56 βδᾶρο υυ ον, ΓΗ} δον υανϊπείοπα, ἢ 
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ΘΥ͂ΘΥ ΔΙΘΥ τοί! πο Διηηρσ {Π6 ΟὙΘΘΚΒ: ννηδΐ ΠΟΥ ἰοοῖς ρΙδοθ νγὰβ 

ποΐ, ἱπάθϑα, ννῆαΐ ϑοογαίθβ αἰ, ΟΥ̓ βεύῃαρβ σου] αν ἄοπθ, θὰΐ γοῖ 

10 νγὰβ ὉπΘουθΊ ἢν 15 1}. ΤῸ {Π|15 1Ὁ τηδ  ᾿ἰηἀθοὰ 6 οδ]θοίβα, τμαΐ 

ΧΘΠΟΡΠΟΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 5ΑΥ5 (εηι., 1.,.1,. 11), [αἱ Θοογαΐθβ ἴῃ ἢΪ5 ΤΙΡΘΥ 

ὙΘΔΥ5 ποῖ ΟΠ]Υ ΠΙΤη56]Γ σαν ὑρ 8}} Δρρ!!οαϊίϊοη ἴο παΐαγαὶ ΡΒ] ΟΒΟΡΏΥ, 

θυΐ οπἀθανογθὰ ἴοὸ νυν] 0] ἃ 8}1 ΟἸΠΘΥΒ {τοὶ ᾿ξ, ἀπ αἰγθοῖθα {Ποιὰ ἴὸ 

{η6 σοηβι ἀθγαίίοη οὗ Πυστηδη ΔΙΔΙΓΒ ; ἀπ ΠΘ ΠΟΘ ΤΠΔΗΥ ΠΟ] {056 ΟΠΪΥ͂ 

ἴο θ6 σοπυΐηθ Θοογαίϊοβ ηῸ αἸα ποΐ ᾿ποϊ 6 ΡΠ 5165 ἴῃ 1Π6 1 βυβίθδιη. 

Βυΐ {Π15 βίαϊθιηθηΐ τηϊϑί τηδη} }651]}γ θ6 ΓΤ ΚΘῊ ἰπ ἃ 56η56 ΤΟ 1655 

ΒΘΠΘΤΔΙ, ἀπά αυϊΐθ ἀἰΠδυθηΐ τῸπὶ {πα΄ ννμ]οἢ 18 ὈΒΌΔΙΠΥ σίνοπ ἰο ἰΐ. 

ΤῊΪΒ 15 ΟἸΘΑΥΥ ουἱησθα ὈΥ 1Π6 ΓΘαΒΟῊ5 ὙΠΟ} Θοοταΐθβ ἈΠΘροβ. ΕῸΓ 

νον σου] ἢ6 αν βαϊὰ 50 σθηῆθυδ] νυ, [Πα 1Π6 Τὴ 55 νυν ηϊοῃ ἀθρεπὰ 

Ὁη αοἀ οἰρῃΐ πού ἰο Ὀ6 τη846 1Π6 βυθ]θοί οὗ πᾳ ῖγν, ὈΘίοσο ἴῃ 058 

ΜΒ Ιοὴ ἀδροηά οἡ τηδη πᾶν ὈΘΘὴ ἀἰβραίοῃοά, Βῖπη66 ποΐ ΟὨΪΥ ἃ16 1Π86 

Ἰαΐῦου οοπηθοίθα ἴῃ ἃ νδγιθίν οἵ ννᾶγ5. ὙΠ [Π6 ΤὈΥΓΘΥ, θὰ ουθῃ 

διηοησ {Π]Π 55 ὨπΤηΔΠ {Π6Γ6 τηπδί Ὀ6 ΒΟ0Π16 οἵ ρσγθαῖθυ τηοτηθηΐ, ΟἾΠΘΥΒ 

οὔ ]655, ΒΟΠῚ6 οὗ ΠΘΆΥΘΥ, ΟἿ ΠΘΥΒ Οὗ ΠΟΤΘ γϑιηοΐθ σΟΏΘΘΤη, δηὰ [Π6 ΡΙῸΡ- 

οβίτοη νγου]α Ἰθδα ἴο 1Π6 ΘΟπο]ιβίοη ἐῃαΐ ὈθΘΙΌΓΘ Οη6 νγὰβ θσουσαΐ ἴο 
[15 οΘομηρ!οίίοη, ποῦ αν θη [Π6 ᾿ηνϑβιϊσαΐίοη οἵ ἃποίμου ουρῃΐ το Ὀ6 θ6- 

σαηῃ. ΤῊΪΒ τηιρηΐ πᾶν Ὀθθη ποῦ ΓΔ ΠΥ ἐατηθα ὈΥ ἃ Θ'ορἈιἶδβί ἀσαϊηβί 

ϑοογαίθβ ὲΠη56 ] Ὁ, 1Γ 6 παᾶ ἀτασσοά ἴῃ ἃ ποίΐοῃ ΔρΡρδΓΘ ΠΥ 1655 [ἃ- 

ΓΑΙ] αΥ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥῚ το ΠΠπβίγαϊθ ἃΠΟΙΠΘΥ ; δηα σου ν 115 ρτοροβίτοῃ, 

τ ΚΘη ἴῃ ἃ σἜΠΘΥᾺ] 56Π86, ὙγΟ1]4 ποῦ ΟὨΪΥ ἤᾶνΘ δπαἀδηρσθυθά 1Π8 οοη- 

ἀποῖ οὗἉ 16, θα νου] 4150 μάν δἰτοσθίηου ἀδβίγουθα 1η6 ϑοογδίϊσ 

Ιάθα οἵ βοίθηοο, {μα ποιηϊηρ οὰπ θ6 Κποόνγη δχοθρῖ ἱοσϑίμου ἢ ΤῈ 6 

γοβί, δηα Ὁ]Οηρ νν 1} 115 Το] αϊίοη ἴο 8}} (μϊπ 55 θθβϑίάθβ. ΤῊΘ γϑαὶ οα56 
15. ΒΙΠΊΡΙΥ ῃ]58. [10 15. ΟἸθαυ {πᾶΐ ϑοογαίθβ Πδα πὸ ρθοῦ]Υ ἰα]θηΐ [ῸΓ 

ΔΗΥ͂ βίησὶθ βοίθηοο, δηᾶ Ἰθαβί οὗ 81} [ὉΓ {παὶ οἵ ρηγβίοβ. Νονν ἰΐ 18 

{τ 6 {Ππαΐ ἃ ΤΏΘΥΘΙΥ ΠιΘίρ ἢ γ 510 8] {ΠῚ ΠΚΘΥ ΤΠ]ΔΥ͂ [66] ΠἰΠΒΘ]Γ αἰϊταοιθὰ 

ἰονναγὰ ἃ}} βοίθῃοθβ, ἃ5 ὑγὰ5 Π6 οαᾶβ6 ννῖτἢ Κδηΐ ; Ὀὰΐ 16 18 Πὰρ- 

ΡΘΠ5 ὑπάου αἰΠδυθηΐ οἰγουτηβίδηοθβ, πα ἃ αἰ Πθυθηΐ τηθηΐαὶ οοηβίϊ- 

τατοη γοῖη {παΐ οἵ ϑοογαΐθβ. Ἦθ, οὔ 116 σοπίγαυνυ, τηδθ πΠῸ ΘΧΟῸΓ- 

ΒΙ0Π5 ἴο ροϊηΐβ γϑιηοίθ ἔτοτὰ [ηβ οοπίτο, θυ ἀσνοίθα ἢΐβ ΨΒΟ]Θ 118 

ἴο 1Π6 ά5ὶς οἵ δχοϊζίησ ἷ5 Ἰϑδάϊηρ Ἰάθα ἃ5 ΘΧ ΘΙ ΥΘΙΥ ἃηα ἃ5 υἱν ᾶ- 

ΙΥ ἃ8. ῬΟΒβΊΌ]6 ἴῃ ΟἰΠΟΥΒ; ἰδ. ΏΟΙ6. αἰτὴ ννᾶ8, {παΐ νυ Παΐθυϑυ ΤΌτῃ 

ΓΔ 5. ὙΥΊ5Π65 ἃ πα ΠΟΡῸΒ5 τηϊσῃΐ (αῖκθ, ἀσοοογάϊηρ ἴο ἱπάϊν 8] ΟΠ δΥ- 

ΔΟίοΥ ἀηὰ δοοϊάθηΐαὶ οἰγουτηβίδηοοϑ, {15 Του παὐδίίοι τσὶ θ6 ΒΘΟυΓΘ- 

γ΄ Ἰαϊά Ὀθίοσο π6 ργοσθθάθα {ὰγμου ; θαΐϊ, {Π] {6 πη, 8. δάνὶοθ νγᾶ8, 

πού ἴο δοσιιηι]αΐθ το 5} Πηα5865 Οἱ ὈΡΙΠΙΌΠΒ ; {Π18. Π6, [ὉΓ δΪ8. ρατί, 

νου ρΘΥΠΪ ΟὨΪΥ 50 ΓὯΓ ἃ5 1 ννὰβ ἀθιηδηπθα ὃ. 16 ννδηΐβ οὗ δοῖϊνθ 

᾿Π6, πὰ ΓῸΓ {Π|}85 γθάβοη ἢ τηϊσην 8ᾶν, {Πδὺ ἱΓ 1Π056 ψο ἰηνθϑβιίϊ- 

ξαϊοα τηθίθουϊο ΡΠ πΟπΊΘΠ 3 δὰ ΔΗΥ͂ ΠΟΡΘ οἵ ρΡγοδποὶηρ {π6πὶ δἱ {πο ὶτ 
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Ρίοαβατο, "6 ββουϊὰ Ὀ6 ἸΠΟΥΘ ΤΟΔΑΥ͂ ἴ0 δάμηϊξ {Π61Γ Γοβθάτο 65---Ἰδη- 
Ευᾶρο υυϑϊοῖι ἰπ ΠΥ ΟἸΠΟΥ Β6ῆ86 θὺὲ (15 ὑνοῦγὰ πᾶν θη δρβαυτγά. 
Ὗγε οδη ποῖ, ᾿πογείοσθ, σοποίυδδ ἔγοιη (8 τῃαὐ Θοσγαίθβ ἀϊὰ πυὲ 

δὰ (δὲ ρἢγβίοβ βου ὰ θ6 συ! εἰναῖοά, ΔΗΥ͂ τοῦτο {δὴ ͵Ὸ ἅΓ6 δὺ- 

«μοτίχοὰ ἰο βυρροβο ἰδὲ π6 ἐαποῖθα ἴδ ροββίθ!θ ἴο (Ὄττη ἐς ἱπίο ἃ 

Βοΐθποθ ὈΥ̓͂ ΒΌ ΠΟΙ ΘΠΕΥ πη ΕἸ ΡΙ Υἱηρ (Π056 ΓγΓᾶρτη δ Δ ΥΥ ἱπυ οι αιίοπβ 

ἱπίο υυνμΐοῖι ΒΘ ννὰβ ἀγαῦνῃ ἴῃ ἀϊβουδββίηρ 6 τσοὶ θὰ ορί πίοπβ οα ἘΠ 6 

Β0δ θεῖ. Τῆς βᾶπιθ ἰδνν οἵ ργορτοββίοη υγᾶ5 ἱπυ απ ΔΥΠῪ τοίαϊποὰ 
1π ἷβ βοῖ!οοὶ : ἴὸγ Ρ]αίο, ἐπουρὴ ἢ6 ἀσβοθηάβ ἵπίο 81} 16 βοίθῃσθϑξ, 

511} [105 τῃ6 ῥγίποῖρδὶ βίγοβϑβ οἡ 1Π:6 δβιδ Ὁ} βητηθης οἵ ργὶποῖρ] 65, δδὰ 

οχραιίαιοβ ἴπ ἀθίδι!}5 ΟΪΥ 50 ΤᾺ 85 ΤΠΟΥ ἅΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ͂, ἃπὰ 50 τη ἢ 

16 1685 85 6 85 ἴο ἄγαν (ἤθτὴ ἤγοσι τυ ἱτπουΐ : ἰξ 15 Αὐἰβίοι δ νῆο 
ἤγβι γτονοὶβ ἱπ τποἰσ τη] ἰρ! οἰτν. 

ΤΗΐβ ΒΡΡΟΌΓΒ ἴ0 Τὴη6 85 τη σἷ 85 σδῃ Ὁ6 5Βαϊὰ υυ τ σουίδίπίν οὐ ἴη6 

ΨΨΌΠΉ οὐ βοσγαίοβ 85 ἃ ρῃ ]οβορῆοσ. Βυΐ Βῃου]ὰ δην ὁπ6 ῥγοσθοᾶ ἴὸ 

5 μονν (ἃ "6 οἰδδοτγαίθὰ {η6 ἰάθα οὗ βοίδεποο ἱπ Ηἷ8 Ἰθββοῆϑ, ουὐυ ἴπ 
Ὑἢδὲ ὄσρστοθ δ6 ρῥγοπιοίθά (6 ἀἰβοουσΥ οὐ τϑὰϊ Κπουθάρο ἵπ ἈΠΥ͂ 

οἴον ρῥγονίπηεθ ΒΥ ᾿"ΐ5 σοπιγονουδίαὶ ἀἰβουββίοηβ πὰ 8 ἀἰα! δοῖῖς 85- 

ΒΆΥ5, ἴπογο ὑοῦ, ρογθδρβ, ὕὉὈ6 {π||6 τὸ ΒΔΥ οπ {5 σα, ἀπὰ Ἰοαϑὲ 

ΟΥ̓ 1] βιουϊὰ 1 θ6 8516 1ὸ οχίτγίσαιθ 8ηγ0 τ ΐηρ ἴο Βοσῦνθ 1Π 5 ῬΌΓΡΟΒΘ 
ἤτοῖα ὑπ ννοτγκβ οὐ Ῥίαϊο ἰακοη ὈῪ {ΠΘΙΠΊΒΟΙΥΘΒ; ΤῸΥ ποτο, ἰπ 81} {πὶ 
θοϊοπρδ ἴο Ῥίδίο, {π6τθ ἰ5 βοτηδιΐηρσ οἵἩ βοογαίοβ, απὰ ἰπ 8}} {πὶ δ6- 
Ιοπρϑ ἴἰὸ βοοτγαίθβ, βοτηδιηΐηρ οὐ ῬΊαῖο. ΟΠΙΥ, ἰΓ ΠΥ ὁπ 18 ἀσβίγουϑ 

οἵ δοπβεγίθίηρ ἀοσίτίποβ ρασυ αν ἴο βοσγαῖοβ, ἰδὲ δΐτι ποῖ, 88 ΤΠΔΗΥ͂ 

ἀο ἰη Ηἰδίοτίοβ οὔ ρἢΠοβορῆν, Τοῦ [86 βᾶκο οὗ δἱ ἰδαδὲ δ πρ' ὉΡ ΒοπῚΘ 

Βρδοο ἢ βοσγαίδβ, βιτίηρ ᾿οροίμ ον ἀδίδοιοα πηγαὶ {6 5085, νυ πο, 

85 {ΠΟῪ ὅγόβο οὔΐϊ οὐ οσοββίοηδι ἀἰβουββίοηβ, σᾶ ΠΟΨΟΥ τὰδκθ Ὁρ ἃ 

ὙΒΟΙο ; ἀηὰ 85 ἴο ΟἴΠΟΥ βυ δή δοίβ, ἰος πὶ ποὶ 956 βίρες οὐ ἀϑόνθ- 
αυοῖοά ρμδιδαρο οὐ Αγίβίοι!ο, τῆ σοπῆποβ βοσγαίοβ᾽ 5 ΡΠ οβορ σαὶ 
Βροσυϊδιίουπ τὸ ργίποίρίοβ, ΤῊ ἤγβι ροΐηξ, {πογοίογο, ἰο σχαμηΐηθ 

νοῦἹά να, ΡΟ ΠΟΥ δόπιο ὑγοίουπά βροσυϊδιίνο ἀοσίτγί ποθ πᾶν ποῖ 

Νᾶνο οὐ σίπη!ν δοϊοηκοά τὸ βοογαῖοβ, νυ θ οἷ ΔΤ ΠΌΠΟΙ σοηδίδογ 
οὰ δ5 πιοοί (ογοίχη ἴοὸ μὲπι, ογ ἱπδίδησο, {π6 (που ρι νυν οι ἰ5 ὑπέρ] ά- 

οὐ Ὁν Ρίαίο ἰπ ἷπ ρου! αγ τυδήποτ, δυϊ 5 σχμδίιδά ἰη {6 σοττα ὈΥ͂ 
Χορορθοη δἰπιβοῖ ΟΝενι., ἱ., 4, 8), ἀπά ἰπ ἰρεἰτηδίο!ν οσοπησοίοά νυ ἢ 
δνο στοαῖς ἀϊπ]οοῖία φυσδιίοη 85 10 1π6 ἀρτοοσησηΐ θαίννοοη τθουμρὴς 
θά δοίπα: {μπῖ οὐ 6 σοπογαὶ ἀἰπηυκίοη οΥ̓ ἰητοΠ ἢ σόποο πγουρθουΐ 
τὸ τυθοῖο οἵἁ παίυτο, ὙΥΓῈ αἰΐπ ὁπ πίη! σοηπδοῖ {6 δεδουίίοη οὗ 

ΑΠδίοοίου (Εμεῦ,, Ῥταν., χί., 3}, ιπδὲ βοογαίοα δοραη {πο ἰηνονιίμε.- 
ιίοα οὐ τὸ ἀοοσιγίηο οὐἉ ἰάδην. Βυϊ {86 (οπι πον οὐ {μἱν ἰαιο Ῥοτί- 

ραιοιίο ἐπ κυπρίοίουπ, πὰ πιδῪ βάνο "δά πὸ οἵβόν Τουπάδιίοη {πη {ἢ} 
ἰαησύδχο οἵ Βοοσγαίοα ἰη ἴπ6 Ῥαγτησηίδδα. 

ι 



45. ΨΟΚΤΗ ΟΕ ΒΟΟΒΑΤῈΒ ΑΒ Α ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΕΒΕ. 

Βαΐ, ν»ϑίμ Υ τη ΟΥ̓ ΕΠ {116 οὗἉ 115 δηᾶ οἴου ἀοοίτίπο5 Βοϊου σά 
ἴο ϑοογαΐββ Ὠἰ πη56]ζ, 1Π6 σεπουαὶ 146α δΙγθδανυ ἀθβου θα σδη ποὶ [41] 

ἴο βΒυσσοβί ἃ ΙΠΟΥΘ σοηγθοῖ τηοθ οἵ σοποοΙΥἹηρ ἴῃ νγμαΐ ΠΙσὩΐ 1{ 18 

τΠμαΐ Ρ]αἴο ὈΥΪΠΡ5 ΤΟυυγαγα ἢΪ5 Γη βίου 'π ΠΪ5 ΤΟΥ, ἀπα ἴῃ γΠδΐ 56η56 

ὯΪ5 ϑοογαίθβ 15. ἴο Ὀ6 ἰθυτηθα ἃ 168] ΟΥ ἃ οί {1008 ρΡουβόπᾶσθ. ΕἿῸ- 

{ἰου15, ἰπ [16 ῬΤΌΡΕΙ 56Π56, 1 ΠΟΙά Π6 15 ποῖ, δἀπᾶ ἢΪ8 Τϑδ] Υ 15 ποΐ 

ἃ ΤΩΘΤΟΙΥ͂ ΓΑΪΓΩΪΟ ΟΠ6, ΠΟΙ 18 ϑοογαίθβ ἴπ ἴῃ056 ὙγΟΤΚ5 ΤΠΘΤΟΙΥ͂ ἃ σοη- 

γεηϊθηΐ ΡοΊβοη ὙΠΟ ΔῆΉταἀβ5. ΤΟΟΠὶ ΤΟΥ ΤΠΠΟἢ τηϊτηΐο ατί ἀπᾶ τη 0ἢ 

ΘΠΘΘΟΥ.Ι] Ρ]ΘαβαηΐΤΥ, πὶ ΟΥΘΥ ἴο [6 ΠΠΡΘΥ [Π6 δοβίγαβθ ᾿πυθβε σαί οη5 

ν ἢ [815 ἀρ 8016 δα αϊτοη. 170 15 θθοδι 56 {Π6 5ΡΙΓΠ  ἀπα {Πη6 τηθί μοᾶ 
οὗ ϑοοτγαΐθβ 816 ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ὝΠΘΙΘ Ῥτοαογηϊπαηΐ, ἃπᾶ Ὀθοδῦβα ἴδ 15 ποῖ 

ΤΩΘΤΘΥ͂ ἃ ΒυθοΥαΪπαΐθ ροιηΐ τ] ῬΙαΐο ἴο δορί {Π6 Γῆ ΠΠΕΥ οὗ 50ο- 

ταῖαδβ, θαΐ 15 85 {ΠΥ ἷ5. μἰσμθβέ αἰπλ, (μὲ Ῥ]αΐο μα5 ποῖ μϑβιξαϊθᾶ 

ἴο Ραΐ ἱπΐο ΠΪ5 τηοαῖῃ τγμαΐῦ Π6 Ὀθ]θυ θᾶ ἴο Ὀ6 ΠΟ ΠΊΟΙΘ ἱπαπηἀδάυο- 

{ἴοη5 ἴτοιη [ἰ8 {ιπἀδτηθηΐαὶ ἰ4θα5. ΤῊ ΟΠΙΥ͂ τηδίθυϊαὶ Θχσθρί ἢ 5 

γγο πᾶ ἴο 1}15 (ρΡαββϑὶπ ΟΥ̓ΘΙ 5ΘΥΘΊΆΙ ΤΟΥ͂Θ Ιηϊηπΐθ Ὁ Π]Οἢ ΘΟΠΊΘ υη- 

ΔοΥ [Π6 βαῖὴθ μϑδᾶ νυνὶ {Π6 ὩΔΠΔΟΉΓΟΠΪΒΓΠ5) ΟΟΟῸΓ͵ ἴῃ ἸΔΊΟΥ Ὁ ΟΥΚ5, 85 

1ῃ6 Κ΄Λ΄αἰαβιαδῃ πᾶ ἴῃ6 ΒΘρυὈ]ο ; 1 τηθᾶῃ ἀοοίτ!Π685 οὗ Ρ]αΐο Τοτοῖση 

ἰο 186 Τ6 4] υἱϑνγβ οὗ ϑοογαΐββ, ρϑυύῇδρβ, ἱπᾶ θα, υἱγία ΠΥ οοπίγααϊοῦ- 

ἴησ ἴῃοτη, ἃπα νυ ΐο ἢ Δ΄Θ ΠΘυ θυ 6 1655 ρΡὰΐ ἱπίο 5 τηουῃ. Οη {5 

μοδᾶ γα τηυβί ᾿οΐ ῬΊαίο ἃρρθδὶ] ἴο 1ῃ6 ρῥτίγ!θ σα σοηξουτθα ὈΥ οαβίοτη. 

Βαΐ, οα 186 Ο]Θ, γγ8 816 [οσοθα ἴο βᾶύ, [μαΐ ἴῃ ρἰνησ ϑοοταΐεβ ἃ 

᾿Εἰνὶπρ 5μᾶσθ ἴῃ 186 ῥτορασαίίοῃ οἵ {πᾶὶῤ ΡἘΠΟΒΟΡΏΪΟ4] τηουθιηθπί 

ὙΥΒΙΟἢ ἴοοῖκ 105 Τἱδ6. ἴγοῖῃ Ὠΐτη, Ρ]αΐο ἢδ5 ἱτητηογία θα πα ἰπ (ἢ 6 

ΠΟΡΙΘβϑί Δ ηΠΕΥ ἴμαΐ ἃ ἀἰδβοῖρ!θ οαῃ ρογρϑίααϊΐθ [Π6 σ]ἹΟΥΥ οὗ Πἰβ τηδ5- 

16 Υ; ἴῃ ἃ ΤΙΠΔΠΠΘΓ ΠΟΐ ΟΠΙΥ͂ ΤΠΟΤΘ ὈΘΔῈΓΓᾺ], θὰ τηοτα 7υ5ΐ, ἐμ π Β6 

οου]ᾶ μᾶγθ ἄοῃθ ἰΐ ΟΥ̓ ἃ 1678] Παυσαῖνϑ. 

ΤΗΕ ΚΝ. 



ΞΟΉΟΟΙ, ΑΝῸ ΟΟἸΕΘΕ ΤΈΧΤ--ΒΟΟΚΒΞ 

ἘἘΔΈΡΕΗ ἃ ΒΕΟΤΈΓΒΕΗΕΒ, ἘπΑνκιῖν βαύλδα, ΝΎ. 

[Ὁ Πενεςξ ἅ ΠΒΈΟΥΠΕΣ κ1}} σοπὰ οἰΐμοτ οὔ {80 Το Πονίηρ Ὑ τα ΒῪ ΜΑΙ, 
Ῥοείαξε μείά (ἴογ δὴγ ἀϊκίλωςο ἴῃ (8ὸ [Ππἰϊοά Βέδίον αὐάος 8000 πι}}64), οπ σοοεὶρὲ 

οὔδο Μοῦογ. 

͵ΑἸοτᾶ ΒΒ Οτθοὶς Τ οβδίδσηθηξ. 
Τῆὸ Οτοοῖκ Τοκίαπισηι : χ ἢ ἃ ΟΥΑΙ Πονυϊθοᾶ Ταχῖ; ὁ Ὠϊκοεκὶ οὔ νασίουβ 

Ἑδαδίηρε; Μαγρίηδὶ Πείσσοωσοα ἴὸ Ὑογῦδὶ δῇ Ιἀϊοτηδίίο ὕκαρο; Ῥτοϊοβότω- 

δρᾶ; απ α Οὐ εἰςαὶ αὐὰ Εχοροῖίεδὶ σοπιπισηΐασυ. ἘῸΣ ἴδο ὕνο οὗ ΤΗοοῖορ- 

64] Βισδευϊ» κπὰ ΜιΙηϊδίογα. ΒΥ Ἡκνχπν Αἰγοῦν, Β.Ὁ., Μιηϊδίον οὔ Οαοῦοο 

ΟἸρεῖ, Τα άου, δοά ἰδἰο Βεϊουν οὐὁἨ Ττί πεν Οοἰορσο, Οασουτίκο. Ὑοὶ. 1... 

οοοίαἰοἴης (6 συν ἀοπροῖε, ϑνο, Μυδιίη, φῦ 00; 55δερ οχέγα, 8 δῦ: Ηλι] 

Ομ οχίγα, 80 00. 

Αμᾶτονυσβ᾽ 5 1 δἰίη- ἘΠΡΊ 5} ΤΘπίοου. 
Ῥσυνάδα οὐ [πὸ Ἰαγρὸτ Οστγοδη. [δἰ 1 ατίοου οἵ Ὅγ, Υν. σευ. ὍΣ 

᾿ΑδδιιίουΝ κϑά Οοττοείίουν ἕγοτη 50 [ααίοουδ οὗ Οὐδθοσ, Εδοςίοϊδιι, βο ες, 

τόρ, ἄς. ἘσγΔῚ θνο, 5μοορ οχίγα, 86 00. 

ΑὈΘτοσοση θθ οὐ ἴπ6 πιο] ]θοῖι8] Ῥονσοσβ. 
Ἑδκαγ οὨ ἴμο Το ο!!οείσδ᾽ Ῥονσογα. Ἱπηυϊγίοα οοποογοίης ἴπο Τηςο! ] δεῖ αὶ 

Ῥονετνα κηά {πὸ Τυνοι κοιίοη οἵὐἨ ΤΥ, ὙΥΠ Οὐυοκίίομα, ΒΥ δόὸπν Αὐππ. 

σπομδικ, ΜῸ., ΕΞΠ.Β, Ἰρβρο, Μαεη, 45 εὐπίε; ἢ ΔΙΓ Βουσά, ὅ0 οσαίκ, 

Αοτσοσοσ θθ οὐ ἴ8 9 Μόοτσχαὶ Ἐ'δοϊἑηρΒ. 
Το ῬΒΠΟΔΟΡΕΥ οἵ ἴ59 Μογαὶ Κορε. ὙΠ οαοειίοηκ, 18τωο, ΜΟΙ Ω, 
δῦ οευἱε; ἨΔΙΓ Πουπά, δ0 οοπίκ, 

ΔΌοτοσου θ᾽ 5 Μ|ΊΒΟΟΙἸαηδοῦβ Ἐδβαν. 
σοπείκιίος οὐ 15. Ἡαττοοῦν οἵ ΟΒτίσι οὶ ΑΙ ἀνά Ομ δείκη Ομαγαείεν : 
ΤΡ Ουϊίυτο «οά Ὀϊμεί ρίίπο οἵ 1.6 Μιπᾶ; ΤΒίηκ οὐ ὕνορο ΤὙμίορε: Το 
Θοσίρει αοά [μ5ὸ Απτοοῦ; Τὸ Μοικίδ ὧν δὰ Ἐχαδιωρίο, 185;ο, Μυμλιο, δΤὶ 

«εὐία, 

ΑἸ πο οἡ Ὑδπῖο. 
καγε οα ἴμὸ Ναίατο δοά Ῥυθείρ!οα οἵ Ταῦ, ὙΠ) Οοττοοίίουῦν δδά 1π0- 
Ῥεοναοιοαπία, ΠΥ Αὐπόπὰν ΜΔ. 18.γ0, Μουμίη, Τὸ οοοία, 

Δητμοη κα Τπείη Τοαδοη. 
Τλεῖη Οτγαδνναν, ΜΕ Ὶ, Οσοίκίοος [56 τοῦ ἱσυροτγίδοϊ Ῥπηίν οὐ γαῖ 
δῦ οὔ τνὸ [Αἰ 1 οσολρσο, ἰοσοῖνον ΨΗΝ ἀρρτγορηίδιο Ἐπσόγείμου ἰ {Νο ἔγαον. 

τες κρά νυῆ δας οἵὁἨ [αὐἱὰ, ΠΥ μάπκινο Αὐντπον, ΓΙ, Ὁ, Ῥγοίνδανον οἵ 

Οὐτθοὶκ Ἰδορύῦο δά 1 Πἰκταίυτο ἰηω Οοἰαπιδία Οοοφο, Νὸν Ὑοῦκ, 19ϑτνὰ, 
βου ετίγα, Τὸ οεοία, 



2 Ἡαγρον ὅ' ΞΒγοίλονϑ᾽ ϑολοοῖ απὰ Οοἰίοσε Τοαί- Βοοζϑ. 

Δυῦμου 5 Τα Ῥτοβθθ Οοιηροβίϊίοῃ. 
Ταῖῖῃ Οὐδτητηδυ, Ῥαυὶ 11. Απ Τηϊτοαποίϊοη ἰο 1,Δὲΐη Ῥσοβο Οοτηροβί(ίοη, τὶ τα 

8. οοἸηρ] οἷο ΟὐυΓΒο οἵὗὁἨ ἘΣ ΧΘΓοῖβθ5, 11 βίγαϊνο οὗὨ 8}1 ἴμ8 ἱτηροχέϑῃν Ῥχίποῖρ! 65 

Οὗ Ιδίϊη ϑγηΐαχ, 12τηο, 5Π66Ρ οχίσα, Τὸ οοῃἕβ. 

Δ. Ἐδὺ ἴο Τιατπ Οοιροβίϊοι 
15 Ῥυ Ἰβηρα, ὙΓΒ1ΟᾺ ΤΩΔΥ ΒΘ ορίαϊποᾶ ὈΥ ἸΤοΔΟΏοΓδ. 12πιο, ἘΚ 5Βθορ, δ0 

ορηΐδ. 

Αμὐπμου 5 Ταἰΐπ γηΐαπξ. 
Τιαΐϊϊη 1 ββοβ, Ῥασῦ 11. Οὐπίδιηϊηρ Τί σι γηΐίαχ, πὶ οδᾶϊηρ Τιβββοη, 

Δα ΕΧΘΟΙΟΙΒΕΒ ἴῃ ἄοι!]6 ἰγαπβιαἰϊοη, οα ἴμ6 Βαβὶβ οἵ Κὔμπποιβ. 191η0, 

5Π66Ρ οχίσα. (Σου τὰ 1 ΓῈ “ἢ 1 αὔτ Τ.ΘΒ5ΟῺ 5, ῬΡατὶ 1.,») (1 Ῥγδ58.) ᾿ 

Διπΐμομ 5 Ζυμιρὺ5 Τιαϊὶπ ΟὙΘΙ6Υ. 
ἙἜτοτα {μ6 ΝΙητι ἙΔΙ οη οὗὨ {π6 ΟΥἱρῖηδ], αἀδρίορα ἔο ἐπ τιβθ οἱ ἘπΡΊ 5} ὅΘξα- 

ἄεπίβ. ΒΥ Τ,ΈΟΝΑΕΡ ΞΟΗΜΙΥΖ, ΡΏ, ἢ. Οοττοοϊοᾶ δηᾶ Ἑπ]αγρθᾶ, ΒΥ ΟΗΛΕΒΙ ΕΒ 

ἌΝΤΕΟΝ, 1... Ιζτηο, 5,6οΡ οσίγα, Τῦ οϑηΐβ. 

Αμΐπμοη 5 ΖυτηρὺΡ» ΙΤιαϊὶη ατϑτασλατ, ΔΌΣ ρϑᾶ. 
ῶτηο, ὅΠδορ οχίγα, δ0 σϑῃΐβ. 

«Δηΐποῦ 5 Τιατη Ψεγβιποαίϊοι. 
Ιῃ ἃ ϑουῖοβ οὔ Ῥιοσυοεβῖνο Τὐχογοΐβοβ, ἱποϊ παϊηρ ΘρΘοϊτη η5 οὐἩ ΤΎΔΗΒΙ δἐΐοπι 

ἄγοτη ἴῃ ἘΞ ΡΊΒῺ δηᾶ αοσηδῃ ῬορΕΓΥ ἰηΐο 1, δἰΐη Ἴοτβο, ἴϑτηο, 5,ΘΟΡ ὁχ- 

ἔγαβ, Τῦ οοπηΐβ. 

ΑΔ. ον ἴο Τιαὐϊη Ψοιβιποαΐζομ 
15 ῬυΒ]βμοα, τ ΒΙΟΒ ΤηΔΥ ΡῈ ομίδἰηρᾶ ΕΥ̓͂ ΤΟΔΟΠΟΙΒ, ἴϑτηο, ΗΔ ΞΒ 66, δ0 

σθηΐδ, 

᾿ἈΑπύμοη 5 Τιαῖὶη Ῥτοβροᾶν απ ΝΜ οῖσθ. 
Ἐτοτα {μ6 Ῥοδὺ Αὐὐμουῖιῖοθβ, Απϑποϊθηῦ θᾶ Μοάθσπ. 1ῶπιο, Κ'Πποορ δχέσγα, Τό 

οοηΐβ. 

Αμὐπμοη 5 Οεσβασ. 
ΟἸΘΞΑΙ 5 Οοταταθηἑατῖοϑ οα (86 ΟΔ|1ς ὙΑΥ, πὰ {πὸ ἘΠτδὲ Βοοῖς οὗ ἔπ αστοοῖς 

ῬΡΑΥΔΡΏΓΑΒΟ ; γι ἢ ἘΠΡΊ ἢ Νοῖοβ, Οὐ εἶσδὶ απ ἘχΡΙδηδίονυ, ΡΊΔῺΒ οὗ ΒδςΈ]6 5, 

Ξίοροβ, ἄς, δπἃ Ἡϊβίοσϊοδι, ΟΘΟσΤΆΡΠοαΪ, δᾶ ΑΥοΒΟΙοσίοδὶ Ἰπᾶσχοβ. 

Μδρ, Ῥοτγίγαϊ, ἄς. 12π|ο, ὅ΄ῃηρορ οχίγα, ΦῚ 00. 

Διηῦμο 5 ΖΕ ποῖ οὐ ΨΊτΡΊΙ. 
γυτ Τρ  Βἢ Νοῖοβ, Οσὶ εἰσϑὶ δηᾶ Ἐχρί απαίοτῦ, 8 ἃ ΜοΟΙΓΙ͂ΟΔΙ ΟἸανὶβ, δᾶ δὴ 

ΤΙ βίου δὶ, οορταρὶοδι, ἀπᾶ Μυ οϊορῖοαὶ Ιμᾶοχ. Ῥογίγαϊξ δῃᾷ σωδην 1]- 

Ἰυδίταϊζοηδ. 12πιο, ΞΒοοΡ οχίγα, 91 25, 

Διυϊμοπ 5 ἘΠ]ορτιθ5 αηᾶ ασθουρίοβ οὗ σἹσρ!. 
Ὑσγι ἘΠ ΡΊ 5} Νοῖοβ, ΟὐἸ εἶσδὶ δα ΕχΡΙ δπδίοτν, δᾶ αὶ Μοῖσα Τπᾶοχ, 1ϑτηο, 

ΞΊΘΟΡ οχίγα, ΦῚ 25, 



Ἡανρεν ᾧ Βτοίλενϑ᾽ βελοοῖ απὰὶ Οοἰΐεσα Τεχε Βοος. 8 

Δ ΒΟΟΣ 5 5411υδὲ. 
Βα μυεῖ κα υρυτγίδίπο αν απὰ Οοπερίσγδου οὗ σαι πο, ὙΠῸ δὰ ἘΠρΊ ἢ 

οτασοεπίασυ, δοιὰ Οςορταρδίοαὶ απὰ Ἡϊδίογί δὶ ἱπάσχοα, Νο Ἑδί ίο, οοτ- 

τεεϊοά διὰ δηἰασροά, ῬῬοτσίγαϊξ, 12πὴο, 5Βδορ οχῖσγα, Τὸ οξηΐβ, 

Δυϊβου 5 Ηοτσαοο. 
ΤῊ γοΥκο οὐὁἨ Ἡοτγαςο. ὙΠ ἘΘρΊ ἢ Νοίος, ΟΥεῖολὶ δηᾶ Ἐχρίδπδίοσυ. ἃ 

Ὧονν Ἑάϊιίου, οοττεοιοά δπὰ δηϊαγρο, ἢ Εχουγείοηκ τοϊδέϊνο ἴο ἰδ9 γ᾽ ηδΒ 

απὰ Υἱοσγαγάν οἵ {πο Απείοηίΐα; ἃ 1,08 οἵὐὁἨ Ηογαᾶςο, α Βιορσταρμίςαὶ Βκοίοις οὗ 
Μαοοῦδε, ἃ λέοισίςαὶ Οἰδυίΐίβ, ἄς 13πιο, 55οορ οχίσα, 51 90, 

Ἀπέδβομ 5 Οἴοοτο. 
ΟἸἰοεσοῖ βεῖοοί Οταίίουα, ὙΠῸ ἘπρΊ ἢ Νοῖοε, Οσί εἰσὶ απὰ Ἐχρίδηδίοσυ, 

αοὰ ΗΙολογίοαι, Οδορταρδίςαι, απὰ 1ορὰὶ Ἰθάσχεα, Δὰ ἐπωρτονοά Ἑάϊοη, 

Ῥογίγαι", 19.0.0, Κμσορ αχίσα, 81 00, 

Ἀπ Βου ΒΒ Οἵσοτοβ Τυδβουΐϊαη Ὀἰβρυξζαϊῖίοιβ. 
ὑπ Εοσει κι Νοίοα, ΟΥἰεἶςαὶ δηὰ Ἐχρίαπδίοσγ. 19.ο, 5Βόορ αχίσα, 81 00. 

Δμτμοπ ΒΒ Οἴοοτο ἄθ ϑΘ'θηθοΐαῖο, ὅο. 
Τὸ Ἀὸ βεηδεϊαίο, 6 Ατ!οίεα, Ῥαγαδοχα, αηὰ βοπιηίΐατα βεϊρίοοία οἵ Οἴδοζγο, 

διά ἰδὸ [Ἷ οἵ Αἰλίευκ, Ὁ Οοτγοοίίυν Νοροα. ὙὙΠῈ Ωρ Νοίοκ, Οεεςα] 

δοὰ Ἐχρίαπδίοσγ. 1ϑτοο, ΒΒδορ σχίγα, Τῦ οοπίν. 

Δυΐβοπβ Οἴσοστο ἄθ ΟἸοΙ 5. 
Μ. Τ. ΟἸδογοοῖν ἀσ Οδιει κα ΓΑ τί Τύοα, ὙΠῸ Μαγρίρδι Απαγεῖς δὐᾶ δὴ Ἐπ. 

εἴα Οοτοτοσοίαγγ. ἘΔΙιοά ἕον {80 βγυάϊοα οὐ (8ὸ {Γηἰνογαίεγ Ῥτγοῖα, Ὁ. 80 

Ἐν. Ἡυπκετ Αδητον Ἠοενεν, ΜΑΑ., ΥἹοο- Ῥγοδίοηξ οὐ ΟΒοὶ ἔδομαπ Οο]- 

1εμο, Ἰαἱο πίον ἀπά Ακείρίδης Τυίοτ οὐ ΤΥ ΌΠῪ Οοἰΐοκο, σατο άρσο. ΕἸγεὶ 

᾿Απιαγίεδη δημίου, σοιτοοίοά απὰ Ἑπίαγροά, ὉῪ πακισ ΑἾτπονΝ, ΨΕΙ, Ὁ, 

Ῥτοίοανον οἵ Οτοεκ ἰὼ Οοϊουτουία ΟΟἸορο, 136}ο, ΒΌοορ οχίγα, Τὸ οσοία, 

Δηῖδου 5 Τδοίξζυδ. 
ΤΡ οπτηδοία κά Αρτίεοϊα, δηά αδἱϑὸ βεϊδειϊίοων ἔγοτη ἴ86 Αὔδδ οἵ Τιείτυκ, 

ὝὌἝΝ ἘΡεΙμΝ, Νοῖδα, Οπ66] αοά Ἐχρίδηδλίοῦυγ Πονίροά δοὰ Ἑωϊογροά ἘΔ. 

100. 1θηνο, Βμδορ ἐσίγα, δῚ 00, 

Δπτθοη 5 σονποὶυα ΝοΡοΟΙ. 
Οογθ}} Νοροῖα Ὑἱια Τυροτγείογυυ, ὙΠ Ἐρρι Νοίοε, ἄς. 1800, 
Βμθερ ἀχίγα, 41 00. 

Απιδου Ονἱᾶ. 
βεϊεειίσον ἔγονν ὑνο Μείατοογρθοθο οἵ Ονυδ, ὙΠῸ Ἐσεὶμ: Νοίδα, Οὐ θα 
οοὐ Ἐπρίδοδίονγ, δηνο, δεν εσίσα, ([πν ἔγομ.) 

Ἀπό 5 ανοπαὶ. 
Το βδιίγον οὐ ̓ανόπαὶ κθά Ῥεγεῖυσε. ὙΠῚΝ ἘδρΙνΝ Νοῖδα, Οὐαὶ δοὰ Ἐς. 
Ῥίδδδίονυ, ἔγοτα {να Βοκὶ Οοεατοσοίκίοτα. Ῥοτίγα!, 1διο, ΒΈδεν ἀτίγα, Ὁ 

σοῖς. 



4 Ἡαρρον" δ' Βνοίπογϑ᾽ ϑοϊοοῖ απᾶ Οοἴϊεγε ΤοΣί- Βοοῖδ. 

Δυΐμοη» ΤΟΥ͂Θ ΠΟΘ. ᾿ 
ΤΟσθμεἶ Οσοτηοᾶϊο. ὙΥΠῈ ἘΠΡΊβ Νοῖοβ, ΜΙο σῖο δὶ ΤΆΡ]65, Δ ἃ δ ἘΒΔΥ͂ ὁα 

ἔμ ϑοδῃμίηρ οὐὗὁἩ ΤΌτθηοΟ, ἄς. 1ῶτηο, ΞΘ 60 οχίσα. (1 Ῥ,εβ8.) 

Αμΐμοῦυ» Εἰσὶ ΟὙΘΘΙΞ ΤΙ 6555. 
Οοπίεϊηΐηρ [86 τποδὺ ἱπιροχίδηῦ Ῥαγίβ οἱ ἔῃ αὐδιατῦδν οὗ ἔμθ ατοεκ Τ1Δη- 

δασρο, ἰορϑίμου νῖτἢ ἀρργορυϊαῖϊθ ἘΧογοῖβοβ ἴῃ ἐΠ6 γδῃβιδιϊπρ ἀπ τσὶ Πρ; 

οὗ ατθοκ. ΤῸΣ {16 τι88 οὗ ΒεορίηποιβΒ. 12πιο, ΞΠ66Ρ οχίσβ, Τῦ οϑῃΐδβ, 

«Δηΐμοπ 5 αὐ Οοιῃροβίϊοη. 
ατὐθοκ 1ϑβεοῆβ, Ραστὲ 11. ἂπ Τηϊγοδαοίίΐοη ἰο Οσοθῖκ Ῥτοβα Οσοτωροβίξΐοη, τἱ τ 

8 Οοταρ!οῖθ Οουγδβο οὗ Ἐχογοΐβαβ 1} δίγαϊν οὗ 411 {πὸ ἱτηροσίδηϊ ΒΣΪΠοῖρΙ 65 

οἵ ατὐθοκ ϑγῃηίαχ. Ίῶτηο, ὅθθορ οχίσα, τ οθηΐβ. 

Δηΐποη 5» ΟὙΘ 6 Οὐδ δτ. 
ἘῸῚ Π6 τιδ6 οὗ βΌΒο015 δῃᾷ Ο(Ο]]6ρο85, Ίῶτηο, ὅμοορ οχἔγα, τ οοηΐβ. 

«Δηΐποη 5 ἴἥανν ΟἼΕΙ. ΟὙΘΙΠΊΩΥ. 
Τύοτα ὑπ αἰ ϑυταδη οὗ Κα μπον, Μ αι ῖ:, Βαξίσαδημ, Ποβὲ, πᾶ ΤῊ ΘΥΕΟὮ ; ἴο 

ὙΠ ΠΪΟἢ ΔΤ ΔΡΡεπμ θα ΠΟΙ ΔΙ Κ5 ὁ ἴμ6 Ῥιοπαηοϊαίϊοη οὗ μ6 ἀστοῖς Τδηριιαρο, 

δηᾶἃ ΟὨτοπο]οσῖοδὶ ΤΔΌ]05 Θχριδηδίουυ οὗ ἴμο δᾶῖθ, ἴϑτηο, Κῃιθορ οχίσα, τ 

οθηΐδβ. 

.Δηΐποπ 5 ΟἼΘΘΙ Ῥιοβοᾶν δῃηᾶ ᾿νοἴσθ. 
ἘῸΙ [Π6 τιδ6 οὗ ϑομοο]5 δηᾶ ΟΟἸ]οροβ; τοσοῦ σ τ ἔμ 6 ΟἸΟΤΑΙ ϑοαπηΐηρ οὗ 

ἔμ Ῥτγοτηθίμοιιβ Ὑἱποῖαβ οὗ ΖΕ ΒΟ 15, δὰ (Εάϊριι5 ΤΎσδμηιβ οὗ ΟΡ ΟΟΙ65, 

Τὸ προ Δ16 ἀρρομᾶρα Πουλαυῖζβ οα 86 Ιπἅο-ἀοττηδηϊο Αμδιορίοθ, Ἰῶτηο, 

Β66Ρ οχίγα, Τῦ σθῃΐβ. 

Δυῖμομ 5 δαοοῦβ᾽5 ατθοῖς Ἐδαᾶοτσ. 
Α ατθοκ Ποδᾶου, ΡΥ ΠοῖΡΑΙΥ το ἔπ Οοστηδῃ ὙΟΤΚ οὗ Ἐτοδοτῖς σοῦ 8. 

γῆι ἘΠΊ ΙΒ Νοῖοβ, ΟΥἸ ἴσο] δηᾶ Ἐχρίαπαΐοτυ, ἃ Μοίγιοαὶ Ἰπᾶοδχ ἴο ἩΟΤΩΟΙ 

δηᾶ ΑΠδοιθοι, πᾶ ἃ οορίουβ Τοχΐοοη. ἴῶπιο, ΚῃΘοΡ οχίγα, ΘῚ 00. 

Δυῦμου ἢ» ΣΘΟΠΟΡ ΠΟΙ 5 Δηδαβὶβ. 
ὙΠ ἘΠΡΊ 5ἢ Νοῖθβ, ΟΥἿ Ὁ 68] ἀη ἃ χρη δίοτν, αὶ ΜᾺΡ δυτδαηρθᾶ δοσοτᾶϊπρ' ἴὸ 

ἔμ Ἰαϊοβδῦ πᾶ θοβὲ Αὐὐμουῖῖο5, αη ἃ ἃ ῬΊδῃ οὗ ἔμ Βαιο οἵ Οσπαχα. 1ϑπιο, 

Ξ'ΠΟΟΡ οχίγα, Φ1 90, 

Δηῦμο" 5 ΣΣΘΠΟΡ ΒΟ 5 ΝΜ διπμουα ἴα οὗ ϑοοταῖθβ. 
Ὑν τ ΤῊ 5] 151} Νοῖοβ, ΟΥ ἴσο δ] απ ΕχρΙ απδίοσυ, π6 Ῥσοϊθροτήοηδ οὗ ΕΟ ΠΟΥ, 

ΡΒ ο ΒΒ Τὰ οἵὗἩ βοογαίοβ, ὅο., ὥο, Οοχτροϊοα δῃᾶ δηϊασροᾶ, 12π|ο, ΒΘ Ὁ 

οχίνα, Φ1 00. 

Δαῖμου 5 ἘΟ ΘΙ. 
Το ΕἸνδὲ Βὶχ ΒΟΟΙΚ5 οὗἩ ἸΠοτλοτΒ Τα, ΤῸ τ ΟἿ Δ͵ΤῸ δρροηᾶοᾶ ἘΠΡΊΒὉ 

Νοῖοβ, Οὐ ΑΙ δηὰ Τυχρί απαίουυ, ἃ ΜοίγίσαἹ Τηᾶοχ, πᾶ Ἡουηοτῖς ΟἸΟΒΒΆΣΥ. 

Νον δηὰᾶ θηϊασροὰ τά ἴοη. Ῥογίγαϊς, Ἰῶτηο, βῖθοΡ οχίσα, ΦῚ1 2, 

Δυπμο 5 Ἰνίΐαηιιαὶ οὗ ασθοὶς Αὐτίαι 685. 
σου {π0 θοδὲ δῃᾶ τηοδὺ σοοθῃὶ βουϊοοΒ, ΦαΤΟΤΟῚΒ ΠῚῸΒ ΓΔ ΟΠ 5, Ἰῶσηο, 

Β,ΘΟΡ οχίγα, 88 οϑηίϑ. 



Ἡστρεν ὁ' Βνοιλεγο ϑοδοοῖ απὰ Οοίϊεφε Τεχί- Βοοῖβ. ὃ 
Δυΐβου β δητδὶ οὗ ποσθδη Απτίαυΐτίθβ. 

Ῥτοῦι (6 τοοεὲ τεοεπὶ Οεττοδλη Ὑ οσκα. ὙΠ ἃ ἀοδεγὶρίϊου οὐὗἤὨἩ ὑπὸ ΟἿΕΥ οἵὗἁ 
Βοτοο, ἄς. Ναυπιετοὺπ ΠΙυδίταϊξίοηβ. 19τ|ο, 5δορ αχίγα, 88 οδηΐβ. 

δΔιυΐϊμου β Μδμταὶ οὗ Οτσθοὶς Ιὐἱζοσαΐζυσο. 
τοι ἐδ6 δαγὶ εδὲ δυϊπεοῖίο Ρεγίοάβ ἰο τπ6 εἶοδβο οὗ 86 Βυ σδηξπο τα. ὙΠ» 

δ Οὐαὶ Ηϊβίογυ οἵ ἴδο στεεῖς ᾿δηρυᾶρο. 19το, ΞμδοΡ ἐχέγα, 81 00, 

ΔυΐΒου 5 ΘΒ Ὁ Ο ΤΙ ΟΠΑΥΥ οὗ Απιαυΐτίθβ. 
Ἀ Ἀϊοξίοπαγυ οἵ Οτοεῖς κοὰ οιωδὴ Απιϊαοϊ ἶςα, ἔγοιη ἴμ6 θαδὲ Αὐἰδβοσί εἴθσν 

διυᾶ ετηθροάγίης 411 ἴμὸ τοοστξ ᾿Ὠἰθοονογίαα οὐ ἐδ τοοδὲ οτυΐϊποηςξ Οαστοδο 

ῬΒΠοϊορί»ιυ αηὰ δατίεῖα. ΕἸχει Απνοτίοδη Ἑάἰιίου, ςοττοοϊοὰ δηὰ εηϊαγχοά, 

δηὰ εοἠίδίοίοςς αἷρὸ πυτησόγοῦκ Αγίϊοϊον σεϊδίΐϊνο ἴο ἐπ Βοίδηυ, ΜΙποσγδιοσυ, 

διὰ ΖοοΙΟΘῪ οἵ ἰμ6 Απείσοία, ΒΥ ΟΠΛΕΙΣΒ ΑΝΤΗΟΧ, 11,0, Βογαὶ 8τνο, 

ΒδοΡ εχῖγα, 86) 00. 

ἈΑμξβου β ϑσῬ'Σ 8 Απτίαυλείθβθ. ΑὈὐτί ροᾶ, 
Βγ ὑθοὸ Αυΐδοτα. Ιτοο, 1410 ΒΏςορ, 90 ςεοῖε. 

Ἀδτδου ΒΒ ΟἸδβδίοδὶ ἱοϊίομδσΥ. 
Οουταίηίπρ δὸ Ασεοσδὲ οἵ τ86 ῥτγίῃς! ρα] ῬΤΟΡΕΣ Νατηδα τησηίίοπαᾶ ἴῃ Απείοης 

Ααΐϊμοτα, ἀπά ἰηΐοη δά ἰο εἰυείδαϊο κ1} {πῸ ἱπυροτγίδης Ῥοίπιν οοπηποείοά π ἢ 

ἔμ ο Οεορταρον, Ηἰδίογυ, Βιορταρον, Μγιμθοϊορν, δυά Εἴοσ Ασίν οὐ ἰθὺ γοεκ 

βοᾶ Ἰοτηδοκ, ἰορεῖίμεν ψἰτ δὴ Αεοουης οὗ 56 (οἰπα, Ὁ οἰκία, απὰ Μοαν- 

χα οἵ {56 Απείσοϊα, νυνὶ ΤαΡοϊὰσ  αϊσου οὗ πο κασῦο. Ἐογαὶ ϑνο, 55δορ 

εχίσα, 9έ Οὐ. 

Δαῖδου ΒΒ ὅϑῬ 885 Του ΟἸαβδίοαὶ Ὁἱοϊί δ τΥ 
Οὐ Οτοεῖκ αὐά Ποιοδη ΒίοσταρΌν, Μγιδοίοσυ, δοὰ Οεοκταρογ. Νυτούγοῦν 

Θοτγτοοουσ αοὰ Αἀάδιιίουα, Ἑδιιοά ὕγ πάπα ΑΧτον, 11... Βογαὶ 

ὃνο, βυμοορ εχίσα, 83 δῦ. 

Ἀπ μοΣ ΒΒ [ϑαῖ.- Ωρ. απ Ἐπρ.-Τιατίη Ὁ οτοματΥ. 
Α ταὐορι μὴ αρά ἘΘΡΠ.»1 αἰ Ὠἰοϊοπαγγυ, ἴοσ ἴ856 υμὸ οὗ βεβοοῖα, 

σμιοὴγ ὅοτο {856 Ταχίοουσ οἵ τευ, Οοοῖρεν, αϑά Καϊυεμτοάς, Βιωδ]] 

Φιο, Βοσορ, 43 00. 

πεδου 5 ΗἰΙδἅ1ο απᾶ ΑὐηοἹ 5 ἘΠ ρῚ 5}. Τατίη ΙΘπχίοοῃ. 
Ῥοαυνάφά οα τνὸ οτδο. τ οι οσδι οὐ τ, Ο, ΒΕ. Οκοκοκα. ἘΠγα 

᾿Απνενίοκο ἘδΔΙιίου, ἐαγοίγ τονυϊαδά, αονά οοηία! εἰπε’ αὶ εορίουν [ὐετίοσανυ οὗ 

Ῥτορεν Νδινοα ἔγοιο {πὸ νενὶ βουγοοα, Βγ μακισο Αντμον, 1,1,Ὁ, Βογαῖ 
Βνο, βίνοερ ατίγα, 82 00. 

Δαϊβου 5 Αποίσηξς απᾶ Μοάϊδοναὶ ΟοορταρΥ. 
Ῥον νο ὅν οἵ βενοοῖν αοά Οοἰμεροκ, βνο, Μιείο, ΦῚ δῦ ; βμνοὸρ αχέγα, ΦΊ Τό, 

Βαχΐοη '" Οτασησοασ, 
Ἀπ Ουθῖνο οὐ ιν»ὸ επόγαὶ Ῥυ θεῖ ρου οἵ Ογαπινασ, ἘΜ α πε Ἑσρον. 

το οἵ 1Ἐ5ὉΌῈ Ομιοί 1δοιπειία 1 δεσ! γί ίοα οἵ τνὸ πριν ἰἀπρυοσα, Τὸ 

ΨψἘΠΗ υεοιίοον Βανὸ βέοῦ εὐδοά. διά ἐνά Ἐδίανκοῦ ὃγ ι:νὸ ἥεν. .. 

σκλανν Βλατον, ΑΜ, Ῥγοίδακον οὐ τϑ6 δεῖν Ἰαρσυδρο δοὰ [μιεγοίοτο 
'᾿» Ὁ Νὸν Ὑοὐκ ἔγοο ἀεοδοιγ. Ἰόμνο, Μυνίη, δ δευΐα. 



ῶ.. ἩΠῸ»Ὀε»} ᾧ Βηοίλογδ᾽ ϑολοοῖ απὰὶ Οοἴϊογο Τοαὶ- Βοοἶϑ. 

ἹΜ1155 Βθϑθομβοῖβ Ῥῃυβϑίοιορυ δαηᾶ (αι μθηΐοβ. 
Εἰγδῦ ΒοΟΚ οὐἩἨ ῬΠΥΒΙΟΙΟΡῪ δηᾶ (δ) δίμθηΐοβ.Ό ΒΥ ΜὶδβΒ ΟΑΤΗΛΕΙ͂ΧΕ Πὰὶ 

ΒΕΕΟΗΕΒΕ. ΟΥὐοσ 100 ΕΠρταυΐηρ5. Ἰῦπιο, ΜΒ, ὅ0 σρηΐδ, 

Βου 5 Ἐμπεζοσίο. 
ΕἸουηθηΐβ οἵ Ε]ιοίοιῖος απᾶ 1 ὐογασῪ Οἱ ἰοΐβτη, πὶ τ οορίουϑ Ῥγαοίϊοαὶ Ἐχοτ- 

Οἶδ68 δΔη ᾿ὐΧΑΤΊΡΙΘ6Β5: ἱπο] υαϊηΡ 4150 ἃ δυισοϊηοῦ ἩΪβίουΥ οὗ ἴμ6 ἘΠΡΊ5}ι 1,8}. 

Βαδρο, 8δηᾶ οὗ Βυι 158} δῃηᾶ Ατηθυίοδῃ 1ἰξοσαΐυσγο, ἔγομπλ (η6 δαυὶϊοβὲ ἕο ἐ86 
ῬΙδβουῦ ΤΊπη)65. Οἡ ἴΠ6 Βαβὶβ οὗ [η6 τϑοϑηΐ Ὑ ουΚ5 οἵ ΑΕ ΧΑΝΘΕΕΒ ΒΕῚΡ δηᾶ 

Ἐ. ΟΥΝΝΈΙΤ  ὙἸ Ἰατρ Αἀάαϊεοηβ ἔγοτη οἴμοσ βοιγοθβ, Οὐ ρ θἃ πᾶ δ1- 

ταηροᾷ ᾿γζ Φ. ΒΕ. Βουν, Δ.Μ. 1ζ2πιο, Ηδ]ῇ οδῃ, δ0 οεηΐδ. 

Βογυ᾽5 Ἐπ θοῖϊο Νουα] ῬὮΕΣΟβορΡην. 
Ῥιδραγϑᾶ 0} ΤἰοΓΑΤΥ 1ηβυϊξ αὐ η8 ἀπ θηθσαὶ ἴεθ, ΒΥ σ. πὶ. Βουν, ἃ.Μ. 
12γγο, ΜυΒΙΊη, Τὅ οοηΐδ. 

ΒυΐοΙ 5 ΔηδΙορυ. ΒΥ. ἙΠΊΟΙΥ δη4 ΟἸΟΟΙΚ5. 
ΒΊΒθοΡ ΒΓ ΟΥ 5 ΑΠΔΙΟΡΎ οἵ Κεϊϊρίοη, Ναΐαγαὶ δηα Ἐδυραϊοᾶ, ἕο πΠ6 Οοπβεϊ- 

ταϊίοη ιά Οοατβο οὗ Ναΐασο, ὙΥῚΓ δὴ ΑΠΑΙγ εἶδ, 1οδ ἀπ ἢ βη θᾶ, Ὀγ ἔπ 1αΐθ 

ΠΌΒΕΕΤ ΕΜΟΒΥ, Π.}., Ῥγεβίἄοηξ οὐ Τ᾿ οκίηβοι ΟΟ]]ορθ. Οοτηρ!οίοᾶ απᾶ 

ἙαΙτοᾶ, τ ἢ ἃ 1ἷϊε οὗὨ ΒΊΒΠοΡ Βαῦου, Νοῖθβ ἀμ Γπᾶθχ, Ὀγ ον. α. ΒΕ. ΟΠΟΟΚΒ, 

ΠΩ... 12πιο. Μυβὶίη, τὸ οοηΐβ. 

ΒυῦοΣ 5 Δηδῖορυ. ΒΥ Ηορατί. 
ΑΔΔΙγ 518 οὗ Βι 16. 5 ΑΠΔΙΟΡῪ οὗ Βοϊρίοη, Ναΐαγαὶ δηᾶ Πονοδὶθᾶ, ἕο ἔπ|6 σοη- 

διἰταϊοη δπᾶ Οοῦτεθ οὗ Ναίυσο, τὶ Νοίθβ. ΑἸδο ΟΠ ΕΟΕ ΡΒ Οὐδ Β 

ἴον Εχαμιϊπδίϊοη, του βοᾶ δᾶ Αἀαδρίρα ἴο {6 τ86 οὗ βομοοβ. ΒΥ ΟῊΛΕΙΕΒ 

Ἐς ὝΕΒῚ. 1810, ΜυΒ)᾽η, 40 οοηΐ5. 

Βυτῖίμλθ 5 Οσθοῖς αὐ λα 7. 
ΓῸΓ {πο 'δ6 οἵ ΠΙΡῚ ΘΟ 0018 αηᾷ ΓΠΠΙγοβιεἰο5. Ἐονϊεθᾶ δᾶ Θη]ατροᾶ ὈΡν Βἷ8 

Ξοπ, ΑἸΕΧΆΑΝΘΕΒ ΒΌΤΤΜΑΝΝ. Τταηβιαἰθα ἔγοσα ἴπ6 181) Οοτιηδῃ Εδ᾿ ΐο, 

ῬΥ ΕΡΥΔΕΡ ΒΟΡΙΝΒΟΝ, Π.}.. 1.10. ὅνο, ὅθθρ οχίγα, Φ2 00. 

ΒυΣῖτο οὐ 86 ΘυθΙτηΘ πᾶ ΒΘαυς]. 
Α ῬΒΙΠοβορἶοαὶ παυΐσυ ἱπίο ἴμ6 Οτρῖη οὗἩ οὐγ 1685 οὗ ἔμ ΚΡ] τη6 δ 

Βοδυθα]. ὙΝ1 δὴ Τηϊτοδυοίοσυ Ὀ᾿ΒΟΟΌΣΒο σΟποογΐηρ Ταβίθ, Ἐν [86 

Ἐϊρα ον. ΕΡσνν Βυπκε. Αααρίθα ἴο {86 186 οὗὨ ϑοθοο δ, ὈΡ Ῥγοίδββου 

Μη. 1ϑ2πιο, Μιυβιίη, Τῦ οοηΐβ. 

ΟδΙΡΌ611}5 ῬΒΣΙΟΒΘΟΡΩν οὗ Ἐποζοτσίο. 
ΤΗΘ ῬΒΙΙΟΒΟΡὮΥ οὐ Ἡποίοτίο. ΒΥ ΟἜΟΠΟΕ ΟΑΜΡΒΕΙ, Ὁ. Ὁ., ἘΝ Ὲ.5., Ἑάϊη- 

Ῥυτρη, Ῥυεϊηοῖραὶ οὐὨ ἴπ6 ΜαΥΒΟΑΙ ΟΟἸΟΡο, ΑΡογάσοθ, Α πον Ἐαϊ θη, ει 

(6 ΑὙἸΠοΥΒ Ἰαϑὲ Αἀάϊοη5 δᾶ σογγδοίίοηβ, 12 πο, ΜαυΒΙη, ΞῚ 96, 

ΟἸαΥτ 5 ἘΠ θηΐβ οὗ ΑἹρΡΘΌτα. 
Ἐ]οπιοη5. οὐὗὁἁἨ ΑἸΡΘΡΓα : τα ὈΓδοΐῃ ρ’ 4180 ἴΠ6 ΤΉ ΘΟΣΥ δηᾶ ΑΡριοδείοη οὗἩ Τορα- 

τ Πτὴδ.: τοροΊΠοΥ υἱ{Π δὴ Αρρομᾶϊχ, οοπίδι πη Τηδηΐϊίο βοσῖοβ, ἔ6 ὁ πογαῖ 

ΤΉ ΘΟΥΥ οὗἨ Ἐσπαίίοηβ, ἀπ {Π|Ὸ τηοδὲ Ἀρρσονοᾶ Μοιμοᾶβ οἵ σϑεοϊνίηρ ἐμ 9 

ΒΙρθου ῬαπδιοηΒ. ΒΥ ον. ΠΑΥΙΒ ὟὟΥ. Οὐλπε, Π,Π). ὅνο, 5πθορ οχέγα, 

ΦῚ 00. 



Ἡαγρεν ὅ Βτοίλετϑ᾽ ϑολοοὶ απὰ Οοἴϊεσε Τ εχί- Βοοῖς. ἢ 

Οοσιῖθβ ῬΒΙΟΒΟΡΕΥ οὗ ΜΜαϊβοπιαιίοβ. 
Ττγαυδίδιοα ἔγοτη ἔπ Οοῦτα ἀθ ῬΏΪΟΒΟΡὮΪΟ Ῥοδίεϊνο, ὉῪ Ὗ. Μ. ΟΠ ΕΒΡΙΣ, 
ΑΜ. ϑὅνο, Μυκίη, 81 96. 

Οουθθ᾽ 5 Ῥυποΐρ]65 οὗ ΒΥ βιοΙΟρυ. 
ΤΌ Ῥυίησίρίεσ οἵ ῬΌΥΒΙΟΙΟΘῪ δρριοὰ ἴὸ 80 Ῥτγοβογυδείου οἵ Ηδδιἢ, δοὰ 

ἴδιο Γπιρτονοτοεης οὐὁὨἨ ῬΕγΥΒίοδὶ απὰ Μοηΐαὶ Ἑδυοσδίίοη. ΒΥ ΑΥΡΕΕΥ ΟΟΥΒΕ. 

ὝΤΠΝ Ουονίίουα. Ἑωρτανίηξε. 18:0, Μυπιίη, 4ὅ οσηΐδ; ΗΔ βμοορ, δ0 

τεηΐκ. 

Οτα Ὁ 5 ἘΠπρΡῚ15 ΘΎΠΟΏΥΤΩΒ. 
Ἑδρι Βγοοίγτωοσ σχρίαἰηοά. ὙΥ οορίουβ ΠΙαειγαϊοῦβ δῷ ἃ Εσρίδηδιίου β, 

ἄγαν ἤγοτῦ ἴα θασὲ Υὐ σία. ΒΥ ΟὝΟΒΟΣ λα, Μ.Α., Αὐἴδον οἵ ἐδ 

“- Τοοβοοϊοκίολι Ὀἱοι ουαγ" δὐᾶὰ ἐμὸ “" Τ ΐνοσκαι Ἡϊβίοτγίς δὶ Ὀϊοϊ συ αΓΥ."" 

Τοοϊὰ Εάείοη, ἕγοσα πο 1αδὲ Ουασίο ΕΑ θα. ὅνο, 5ῃοορ εχίγα, 82 00. 

Ὁ δῃΐ61}1}85 ῬΈΠΟΒΟΡΕΥ. 
απ αν ΠΙυδίγαιϊίουα οὗ Ναίυται ῬΏΠΟΒΟΡὮΥ. Βοϊοοϊοά ὑγί ποι ΡΔΙῪ ἔγοτα 

Ῥακικι δ ΟΒοτοῖοαι ῬΏΠΟδΟΡΌν. ΠΡ ὅλνεθ Ἐσνσιοκ, 1], Ὁ., Ῥτγοίσαβον 

οἵ Ναίυγαὶ! αοά Ἐτχροτίπισηίαὶ ῬΌΠΟΘΟΡΌΥ δὰ ΟΒοσαίσισυ ἴω Οοἰατηθία Οο]- 

Ἰορξε, Ν. Υ. 185νο, Μιχαία, 46 ἐουία. 

ΤΙΘΟΚΕΝΞ ΑΝῸ ΒΟΝΝΕΗ Θ ΟΠ 5 ΞΙΒΞΤΟΞΞΙΒΘ: 

Α Ομ Ηἰδίοσυ οὗ Ἐπρ] αηᾶ. 
Βγ μασι ὈΙσκΚΕΈκα. 32. νοἱκ, Ἰδτωο, Μυοη, 60 οαπίε, 

Ἀ ΟἸΠΠ8'5 ΗΙδίοσυ οὗ ἴπ6 τηϊςοᾶ 5ιαϊαβ. 
Βγ δοικ Βοκχχενκ. 3. νοῖς, Ἰδτο, Μυείη, Θ1 00, 

Ἀ ΟΠ 5 Ηϊἰβίοσυ οὗ ομιο. 
ΠΥ ὅοῖπ Βοκπεπ, Αὐἱμοῖ οὐ “ΑΔ Ομ ὁ ἩΙδίοΥΥ οὗὁἨ ἰμὸ Το οά Βιδίοι," 

ΓΕΒ Πιυρίγαιίουα, 9. νοἱβ, Ἰδτοο, Μυμλ η, 81 00. 

ΑΔ ΟμπΠᾶ'» ΗἱδίοτΥ οἵ Οτϑθοο. 
ΒΥ δόοππκ Βοκκκα, Αὐἵμον οὐ “"Α ΟΠ" ΗΠ ΊΟΥΥ οὔἴμο [η!οὰ Βεαίδν," αὐὰ 

“Α ΟΒΠ4'» ΗΙείον οἵ Κουνο." ὙΠῸ ΠΙαείγαιίουα, 3: νοἱβ, 1δτυο, Μωκιίη, 
41 00, 

Δ σΟμΠΠ8᾽5 ΗΠ δίοΟΥΥ οὗ ΕΊΔΟΟ. 
ἢν “ον Βοπνεε, Αὐἰδοῖ οὐ "ΙΑ ΟΒΠΠΔ'ν ἩΙΜΤΟΥΥ οὐ {ΜΝ ὸ Το οά Βιαίεκ," ΦΑ 

ΟἾΔ’ ἩΙΙοΣΥ οὐ Ἰοισο," κοᾶ “ΑΔ ΟΝ δ'ν ΗΠ ρίοτΥ οἵ τοῦς." ὙΠῸ ΠΙυν». 
ἀσκιίσοα, Κὶ νοία, Ἰδασνο, Μυνη, ([π ἔγεμε.) 

Τοομασῖγ 5 Αὐἰτσστίο, 
Α Ῥγαεῖίεαι κδ Οομσπηατγεαὶ Αὐἰ τ πνοείο : οοπίδ εἴης οδη ἴσον οὐὨ Τότγτων, 

απά ποίου οἵ Οροτκιίουα, νη ποιπότοῦν Ἐχαιυρίοα, Το ψΒοῖο ἔσττοί πος ἃ 

φοτορίοία Τυσκιίμο ἕογ ἰμὸ ὑδοὸ οἱ βεμοοῖν αοάὰ Αξαδειηίοα. ΠΥ Οεπαπνῦν 

Πεακκὶν Ῥοσπλεατυ, 1,1,0,, Ῥτγοίδακος οὐ Μαδιδοιοδίίου ἰὼ ἴθ Νὲν Ὑοιῖς 

Ῥτοο Αεδδειοῦγ, 13πνο, Βπμοορ αχίγα, Τὸ εεοία, 

Ῥοοδασῖγ κα Ιηδθταυΐοῦ οἵὕὁ ΑἸξοῦτα. 

ΤΡο Τονμτοίοα οὐ Αἰροῦγα. Τροεὶ στνοά (ον (δνο ἀμο οἵ βεδνοοῖα, Αεοδοτείφα, αρά 
Θοϊϊοσοι, Βγ σκακνῦν κακὰν Ῥούπλετνν, 1. Ὁ, Ιϑιοο, ΒΉνδερ ατίγα, 
τὸ «οὖ. 



8. 1αρρον ὅ: Βηοίλονϑ᾽ ϑοϊοοῖ απαὰ Οοἴΐεγο Τοαί- Βοοῖδ: 

Θοοματῦν 5 αδομιθῦσν. 
ἘΠοΙαοη 5 οἵ ΡΙαῦ δμᾶ 50:14 Οδοτηοίσυ, ἰορ μου τὶ ἐπ {π0 ἘΠ]Θτα θη 5 οὗ ΡΊΔ πη δ 

ἀηᾶ Κ'ΡΠΟΥΪΟΔῚ ΤΥΙΒΟΠΟΙΣΘΙΓΥ, δῃἃ δὴ ΑΥὙΕΪΟΪΘ οα Ἰηγοσεθ ΤΙΡΟΠΟΙΘ ΓΔ] 

ΤἘὰπηοίίομβ. ΒΥ ΟἜΒΑΕΡΒ ΒΕΕΚΜΑΝ ΠΟΟΒΆΕΤΥ, 1,1... ῬΤΟΐΈΒΒΟΥ οὗ Μαῖμο- 

τηϑίϊοβ ἴῃ μ6 Νον ὙοΥΚ ΕἾΘΘ Δοδάρθιηγ. 1ζτηο, ὅθ 60 οχίγα, τὸ σθηΐβ. 

Ὁταροτβ Εν βδίοϊορυ. 
Ἡστδη ῬΠΥβιοΙορυ, βἰαϊοαὶ δηᾶ ὈΥπδταΐοα]; οὐ, ΤῊΘ Οοπᾶϊεϊουβ ἀπᾶ 

Οὐοατδβο οὗ ἐμο 1,16 οὗὁἨ Μδῃ: Βοΐπρ π6 Τοχ οὗ [Π6 1,θοξι 65 ἀρ] νογοᾶ πὶ {116 

Μοᾶϊοδι θοραγίπιοηϊ οὗ {μ6 Τἰ νοσβιγ. ΒΥ σοην ὙΥ. ῬΒΆΡΕΒ, Μ.Ὁ., 11... 

Ῥγοΐδββου οὔ ΟΠ ἐδ ΓΎ δηᾶ ῬΕΥΒΙΟΙΟΡῪ ἴπ πο Τπἰνουδι ἐν οὗ Νον Ὑοσῖ. 1|- 

Τυβίγαϊοᾶ ὈΥ ΠΟΑΙῚΥ 800 8πὸ ὙΥοοᾶ-ουΐβ ἤγοτα ῬΒΟίΟΡΤΔΡ 5, ὅγο, θ00 ΡαΒ68, 

Μαβιη, Φ4 00; 5Π60ρΡ, θά 20; ΗΔ] δῇ, θῦ 00. 

Ὄταρου 5 Τ᾽ ασξύ-ῬΟΟΙ οἡ Ομθμλβίσυ. 
Α Τοχί-Βοοῖς οὐ ΟΠ ΒΕ ΣῪ ΤῸΣ ἴΠ6 π58 οὔ Ξ0]10015 δηᾷ ΟΟ]]Θρο5, ΒΥ 5ΟῊΝ 

ὝΥ. ΤΈΑΡΕΒ, Δ...) ῬΓΟΐΌΒΒΟΥ οὐ ΟΠ ΘΙ ΑἸ ΒΕ Ὺ ἴπ ἴμ6 ΤΙ νοσβιν οὗ Νονγ ὙΟΥΚ, 

ΜΘΙΩΡΟΥ οὗ πο Απιοτίοαπ ῬΆΙΟΒΟΡ ἶο8] ϑοοϊοίγ, ἄς. ὙΥ1ΠῚ ΠΟΑΥΙν ἴὮΓθο 

Βαυπᾶτρα ΠΙαπιταἰϊομΒ. ΝΟ, ΤΟΥ Βα, δηἃ οηϊατροᾶ Ἐδιοη. 1ϑπιο, 5,6 οΡ 

οχίγα, τὸ οοηΐδ. 

Ὄταρου᾽ 5 Τ᾽ ασί-Βοοῖς οὐ Ναΐασαὶ ῬΕΣΟΞΟΡΕν. 
Α Τοχύ-Βοοῖκ οα Ναΐιταὶ ῬὨΙΟΒΟΡΕΥ [ῸΓ ἴΠ6 τιξα οἵ βομοοβ δηᾷ ΘΟ] 5:65. 

Οοπίαϊηϊπρ ἔπ6 πιοδῦ τϑοθηῦ Ὀ᾿βοουοσῖοβ δπᾷ Εδοίβ, οοτ 116 ἔγοτα ἔπ θθβὺ 

Αὐἰδβογιῖοβ. ΒΥ ὕὅοπν ὙΥ. ῬΒΆΡΕΚ, Μ.Ώ)., Ῥγοΐθββοσ οὗ ΟΠΒοπα βετυ ἴῃ ἔμ 0 

Τηἰνουβι ἐν οὗ Νον Ὑ οὐκ, ἀπ ΤΟΥΙΩΟΤΙΥ ῬΙΟΙΈΒΒΟΥ ΟὗὨἨἁ ΝαΐατΑ] ῬΈΪΟΒΟΡΕΥ δηᾶ 

ΟΠ οτα βέσυ ἴῃ Ἡδιηρᾶθῃ 5᾽άπου ΟΟ]165ο, Ψιτρίηῖα. ὙΥΙΓᾺ ΠΟΑΣῚΥ 400 Π]ὰ5- 

ἐταϊϊοηβ. 1θτλο, ὅμθορ οχίσα, Τῦ οϑθῃίδβ. 

σ᾽ 5 Βοοικ- ϑορίηρ. 
ΤῊΘ ΝΟΥ ΑἸηουΐσδη Ασσοπηέαπε : Ομ Ὀγδοῖηρ' 5 προ αηᾶ Ποῦ Ϊο Τπἔτν ΒοΟΙς- 

Κοορίηρ, Ρυδοῦϊ ΠΥ δἄαριοα ἴο ἴπ6 Τη]δπᾶ δηᾶ Ματὶ εἶπηθ Οοτησηθσοθ οὗ ἔπ 6 

τιιτιοᾶ ϑέαϊοβ. ἙἘΧΟΥΡ Πρ’ 811 Μοάογη τ ρσουθσηθῃΐβ ἴῃ ἔπ Ξβοΐθποθ, τυ ἐπ 

8 Νὸν απᾶ Οογίαϊη Μοίμποᾶ οὗ ἀοίροιϊϊ πο ΕΥΤΟΥΒ δπᾷ Ῥγονΐηρ ἔπ Τιρᾶρου. 

Ἐπ Ργδοίηρ 8η ἱτηρτουϑᾶ ΡΊδη οὗ Τηδίγιιοίϊΐοη. Οοταρ]θίθ ἴῃ ΤΉ τοο Ῥαγίβ. ΒΥ 

Ῥ, ΤυΤΕ, Μοτγομαπί, ὅγο, βομοοὶ Εαϊίοη, ΠΑ] ὅμθορ, τὸ οομϑ; ΜΟΤΟΒΏΙΙΘ 

Ἑδτοα, ΜαυΒβΙῖη, ΦῚ ὅ0. 

ΕΪΏαΙαν 5 ΟἸαβϑίοθὶ Αὐ]α5. 
Α ΟἸαββῖσαὶ Αἴ185 ἴο 11Ππδέγαϊο Ἀποῖοπε ἀθοσταρην. Οοταρτίβοᾶ πῃ 95 ΜΆΡΒ5, 

Βῃονίης ἴΠ6 ψαγίοιβ Ὀϊν βίοηβ οὔ ἐμ6 Ὑ͵ουὰ 5 Κπονσῃ ἴο 88 Αποίθηϊβ. 

Οοτηροβοᾶ ΠῸπι ἔμ6 τηοβὲ δὐςποη τὶς Ξοῦτοοβ, τυ ἢ δὴ Τηᾶοχ οὗ ἔπ Αποῖοπε 

δηᾶ Μοάοττι ΝΆμοΒ. ΒΥ ΔΙΙΈΧΑΡΡΕΙ Ο. ΕἸΝΡιΔΥ, ΕῸΠ.α. 5. 8νο, Ηλι 

Βουηᾷ, 53 20, 

Εοδίοθυ β ΕἸτϑῦ Ῥυϊηοῖρ]65 οὗ ΟΠπμθυβίσν. 
ΤΙΙαβέγαϊοα ὈΥ̓ ἃ βουῖοβ οὐ (η6 τηοβὲ τοοθηε]ν-ἰδοοονοτοῦ δηἃ ὈΥ ΠῚ απε Ἐχροτὶ- 

ταθηΐβ Κπόνα ἴο ὑπ Ξοίοποο, Δαρίοα οβροοίδ!ν ΤῸ ΟἸαββοβ. 1ϑπηο, ΒΒ’ ΘΟ» 

οχύγα, 00 οοπίδβ. 

Ἐοβῖθυ 5 Οματὸ οὗ 9 Οτραΐο ἘΠΘ ηἶβ. 
Τὸν ἴπ0 80 οὗὨ ΒΟ, 0018 ππᾶ Λοδᾶοτηῖοβ ΘΔ ΙΓ] οοἹογοᾶ, τη πίοᾶ οἱ 

ἘΟΊΊΟΤΒ, τὶ ἢ ΟΤΟΙ Ῥδοῖς, Φ4 00, ; 



Ταγρεν δ᾽ Βτοιλενο ϑολοοῖ απὰ Οοἴϊεφε Τεχί- Βοοῖθ. 9 
ΕΟ ΤΟΙ 5 ἘΠΡΊ 155 Ιϑηρτιαρθ. 

ΤΡο Επρίϊδὲι Ιδηρυδρο ἴῃ ἰΐ5 ΕἸοτηση 8 δηὰ ἘΌττΩδ. ὙΠ ἃ πίον οἵ 1ἰσ 

Οτρίη δοὰ Πϑονεϊορτηεπε, δηᾶ ἃ {011 Ογασωσοδσ, Ποία ἴὸς 56 ἰῃ (ο]- 

1οσοῦ απὰ βεβοοῖβ. ΒῪ ὕπισταν Ο. Ἐν κα, ἰαϊο Ῥγοίδβδοσ ἴῃ Ατημπογεὲ Οο]- 

Ιεξοὸ. Νὸν δὰ Βονϊβοὰ Ἑδίτίοη. 8ὅνο, Μυδὶιίη, δὶ ὅθ; 5ῃρορ αχέσα, 41 τῦ. 

ΕἘΟΎΤΊΟΙ 5 ἘΠΡΊ 15} Οτασοσηασ ἴοσ ΘῬΟΒΟΟΪ5. 
ΤΡο Ἐπεὶ δὰ τα ρυδρο ἴῃ ἰΐ5 ΕἸοπιοπα δηὰ Εόττοβ. ὙΠ ἃ Ἡ δίΟΣΥ οὗ ἰἰα 

Οηἡκίη ἀπά ᾿ονεϊορτηεπηέ. Αὐτγίἀροά ἔγοτα ἐμ Οείανο Ἑδιἰο. επί στοὰ 

ἴον ροπογαὶ ὑπὸ ἴῃ βιμοοῖα δπὰ Εατη  οα. ΠΥ ματα Ὁ, Ἐν κα, Ἰαΐο 

Ῥτοίοδεοσ οὗ Ἐμοίοτίς π᾿ Αστοβογδὶ ΟΟἸορο. 191|ο, Βμοορ, 81 00, 

ΕΟ ΟΣ 5 ΕΘ θηΐασυ ἘΠΡΊ 150) ΟΥΤΩΣ δΤ. 
Δπ ΕἸ οτοδπίασΥ ἘΠΘῚΪδ) ΟΥΑΙΏΤΩΔΙ 10. Οὐτατηοη βοθοοδ., Ἰόπιο, 5ΈΘΟΡ 6χ- 

ἔγα, δ0 οεηία, 

Οταν 5 δαῃηᾶ Αἄδυ"β᾽5Β σθοϊορυ. 
ΕΠἸομυσοΐα οὗἩ Οφοϊοργ. ΒΥ Αχόχζο ΟΚ,δαυ, ΑΜ. Αὐἴδοσ οὗ “"" ΕἸοσυδοΐ οἵ 

σπου είγγ'" δὰ "" ΕἸοπισηΐα οὐὁἨ Ναΐυτα! ῬΏΟΒΟΡΌΥ," ἀπά Ο. Πι Ανράνβ, 

ἈΌΜ,, οι οὐ [50 Απιοτίοδη Αοδάσσωῦ οὗ Ατίβ ἀπά βείεποοα, Ῥτγοίδοβοσ ἴῃ 

Αἰοδβασγεῖ ΟΟἸΠορο, πὰ διαίο Οεοϊορίδς οὐ γασοοοί. Ἑορτανίηρα. Ιϑτηο, 
Βμοορ οχίσα, Τὸ οουΐδ. 

Οταν β Ναϊζυχαὶ ῬΒΣΟΒΟΡΕΥ. 
Επετασηία οἵ Ναΐυγαὶ! ῬΏΠΟΝΟΡΌΥ. οί ρτιοᾶ 645 ἃ Τοχίιθοοῖ ἕοσ Αεαδοτηΐσκ, 

ΜΙΣῸ Βοθοοῖκ, δὰ ΟὐἸοροα, ΒΥ Αὐόνζο ὅπαυ, Α.Μ,, Αὐΐμος οὔ “" Εο- 

τοεηῖν οἵ Οὀοορυ." 800 ὙΥοοά ουΐα, 191ο, Βμιδορ οχίγα, τῦ οεμΐα, 

Οτοοὶς σοποοτᾶδμοο οὗ ἴῃ 9 Νουν Τοβίδιπθηξ. 
Τρο παρ ητῦδο κα Οτοοῖκ Οοποογάδποο οὐ {πὸ Νενν Τοδίαηδηϊ; Βοΐηρ δὰ Αἰ- 

επιρὶ εἱ α ὕεσθαὶ σοπησείίου θοΐϊποσο {π 6 Ο,ὐασοοῖκ δοά {πὸ ΡΤ Κἢ Τοχίδ: ἰἢ.- 

εἰυάδίης α Οοηεογάδηοο ἰο 5 Ῥτοροῦ Ναιηοα, ψ{{}} Τηδοχοι, Οσοοὶς. ΕΠ ΡῚ Βἢ 

κυὰ ἘΠΡΊΜΝ Οστοοκ, βνο, Μυδίο, 83 δο; Βποορ οχίγα, 86 00, 

Οτοοῖς- ΒΩ 5} αηᾶ ἘΠπρῚ85}- Οτϑοὶς Ιοχίοο, 
Ῥοε τ5ὸ 'ν»ὸ οἵ βοδιοοῖα δυά Ασαδοιιίοα, Ἐγ Ῥτγοί. ΠΈΧΕΥ Πκιδιπ, οἵ (ὁ- 

Ἰυσπιδία ΟοΠεκο, Ἐδίιον οἵ "1.44 6}} α'νά βεοιεα Οτοοῖὶ 1, πχίοου." Βπ)4}} Φίο. 

τρδοντω ψπ ἡ" Αδι δοῦν [Ατ|0. ἘδεῚ δ δοά ἘΩρΊ δ". 1 δε ἢ σσανγ." ([}Ὲ 

»πηεμα) 

Οὐίδοοπιβ Απΐπιαὶ Μοομβδηΐδτη απᾶ ῬΗΥΒίΟΙΟΡΎ. 
Απΐποαὶ Μοομκοίκπι αὐὰ ῬΉγαίοΙορΎ δοίης αὶ μί δίη βηδ ἐκτη!  ν Ἐχροε οι 

οἵ ιν» Βιγυείυτο αοά υπείίουν οὐ {νὸ Π στολὴ Βγείοι, οί κυνοά ον ἔππ.- 

ΠΠὸν κπά Βεμβοοῖν. Ἦν 9}0ην Τ|. σπιβοομ, Μ. Ὁ, Ῥγοίδασουν οὔ Οβοσο είν ἴῃ 

Ὁ Νὸν Ὑοτὰκ Οοἴοξο οἵ Ῥβαπιοδευ, δά ἵ,βείυγον σα Αδἰπιαὶ Μδοεδδοίεηι 

δροά ῬΒγαείοίοσγ, Ἡϊυείγαιοά ὉΥῚ πουριοτοὺν Ἰνοοάουΐν ὑγ Βυτικα. 1βυνο, 

Μονῖο, ἐδ ἐσηίε: ἨΔ πόσο, δύ οεοία, 

ἘΔΟΚΙΟΥ 'α ΑἸρξοῦτα. 
Α Τυδαιίο σα ΑἸξεῦγα. Οσπία!οηἴος [ΝΜ Ἰειδυὶ Γαυρτονειοδοίε, Ἐν πλασεο 

ὟΝ, Ησκικν, ΚΤ Ὁ, Ῥτοίοακοι οἵ Μεδιβνεπικιίεν δά Αεἰγοθοιογ ἰπ Ουΐδιν. 

'μὲὸ᾽ Οοἰμορο, Νὸν Ὑονκ, βεινοοὶ «νά Οοίερο Ἐδιιίοα, ὄνο, Βπμδορ εχίνο, 
Φ' δ. Α Βοννοοῖ Δα, βθνο, Μυμίο, ΦῚ 00, 



10 1αρρο)" ὅ' Βγοί)ογ δ᾽ δολοοῖ απᾶ Οοἰΐοσο Τοωί- Βοοζδ. 

ἘΓΔΟΚΙΘν 5 Οδομιθίσυ. 

ἘΠοΙ οπΐατυ Οὐα ΓΞ οὗ ΟδοτηθΥ, ΤῸ {Π6 τι86 ΟΥ̓ ΞΟΠΟΟΙ5 ὙΝΝ ΟΟἸΙΟρθ5. ΒΥ͂ 

ῬΙΟΐοβΒΟΣ ΗΠ ΑΟΚΊΕΥ. ὅνο, 5.66} οχίϊα, τῷ οϑηΐβ. 

ἘΠ416᾽ 5 Ηϊβίουν οἵ ὑπ τηϊζεᾶ ϑ΄ίαϊαϑ. 
Ἡϊδίουυ οὗ {πὸ ]π1ἰ64 Κίαϊοβ ἔγοτῃ ἐμοῖσ ἢγβὺ βϑι ]ϑτηθηξ 85 ΟΟἹοηἶ65 ἴο ἐπ 6 

ΟἸοΒβθ οὗ {π Ααἀπιϊηϊδβύγαίϊϊοη οὗ Μτ. Μϑάϊΐβοη ἴῃ 1817. ΒΥ ὅδυμα Ηλιπ. 2 

γο]5. 1ϑιηο, ΜΒ] 1η, 90 οοπίδ. 

ΞΘ ΜΙ) ἘΓΑΥ ΓΟ 5 ῬΕΙΟΞΟΡΕν. 
Τἰβοιιββίοηβ οὐ ῬὮΙ]ΟΒΟΡΙΥ δηᾶ Τὐϊογαῦανο, δα οαίίου αηὰᾶ ΤΠ υβι υ Π6- 

ΪΙ͂οσα. ΟὨΒΙΘΗ͂Υ ἔγοτα {Π6 ἘΔδΙΠΡασΡΗ Πθνῖθνν. Οοτγγθοϊθᾶ, νἱπᾶϊοαϊθα, 6ῃ.- 

Ιατροθᾶ, ἴῃ Νοίθβ δπᾶ Αρροπᾶϊοθβ. Ἐν 5: πα ΠΠΆΜΙΤΟΝ, Βαγί., τ 

8ὴ Ιηὐγοάιιούουυ ἘΒΒαΥ, ὈΥ ΒΟΒΕΕῪ ΤΥΕΝΒΌΙ, 0... ὅγο, Μι5115, ΦῚ δὅ0, 

ἘΓΑΥΡΟΥ 5 στο απ Τιαϊίη Τοξῦϑ. 
ΟἾ6Δ8Ρ, δοσιιγαίθ, ἃπᾶ δἱοσαηὺ Εαι ῖοπ5 οὗ {Π6 ΟἹ ββίοβ, ΤῸ [Π6 56 οὗὨ ΞΟΠ 0018 

δηα Κ5ύμαρηΐδ, ΘΙ ΓᾺΠΠΥ τορσϊπίρα Πότα ἐπα Ῥοβὺ οαϊϊοηβ. 

Ν᾿ ον Τὐοεαᾶςν : 

Ἐΐοτδοο. 

Ἡογδίϊαβ, 6Χ ΤΘοθηβίοηρ ἃ. ὅ. ΜΑΌΠΕΑΝΕ, ἃ.Μ. 1δῖηο, ΕἼΘΧΊΡΙΘ Βιπαϊηρ, 40 

σοηΐϑ. 

“ΖΕΙΒΟ να 5. 
ἜΒΟΠ 5, ΟΧ που ββίμχα, ΤΘΟθηβίομο ἘΝ, ἃ. ῬΆΙΕΥ, ἀ.Μ. 18πιο, ΕΊΟΣΙΌΪΘ 

Βιπαϊηρ, 40 οοηΐδ. 

1ὰ ἘΡυθρειγεύϊλοι : 

ἘΠΕΙΡΙΘΕΙΝ, ΞΑΙΙΌΞΥ. 

ἨΞΒΕΟΌΟΤΟΚ. ΣΧΕΝΟΡΕΟΝῈ ΑΝ ΑΒΑΚΞΊΘ, 

ΤΗΟΥΘΙΘΕΝ. ΟἸΟΒΗΟ ΒΒ ΞΕ ΝΕΟΥΤΟΤΕ 

ΨΙΒΘΊΙ. ἈΑΝῸ ΒΕ ΑΝΜΠΟΙΤΙΑ. 

ΟΖΕΞΔΕ. ΞΟΡΕΟΟΙΈΕΝ, 

ἙΥΡοΥ' 5 ΘΌΠΟΟΙ ἘΠ βΐοσν. 
ΝΑ δον οὗ {πὸ Οθηο 1] ὕοιγβα οὗ Π|Ίβίοσυ, ἔγοσα ἔπο Τυαυ]οδὲ Ῥοσϊ οἂκ ἕο π6 

Τυβι Ὁ Π 5]τηθηῦ οὗ {πΠ 6 Ατηθσίοαη Οοηβεϊειοη. Ῥχοραγοᾶ υλει Οἰοδίϊοηδ ΤῸΣ 

{Π6 86. οὗ 501 10015, ηᾶ 1Ππιβέγαϊτοα τυ 100 ΜΔΡΒ πᾶ ᾿πρτανίησβ. Ββασδτο 

12ηηο, ΜαβΙΙη, ΘῚ 25; ΚΠ ΘΟ, ΦῚ 38, 

ἘΠΑΙτ βου 5 Τια τ ΟὙΘΙΏΤΏΘΥ. 
Απ ᾿ὐχροβί(οη οὗ βοῖὴρ οὗ {Π6 Τιανγ5 οὗ {Π6 Τιδεΐη Οσὐατήσηδυ, ΒΥ ΟἜΒΒΝΕΒ 

ΠΆΒΕΙΒΟΝ, Μ,1),, ῬΙΟΥΘΒΒΟΥ οὗ Αποϊοηὲ Γαηραδροβ ἴῃ ἰμ9 ΤΠ  γΟΓΒΙ ΕΥ̓ οὗ Ὑὴγ- 

Εἰπία, 1ῶπηο, ὅμοορ οχίγα, ΦῚ 00, 
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